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ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  
 

 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

 ช่ือภาษาองักฤษ  "KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED"    

 ช่ือยอ่   “KK” 

ประกอบธุรกจิ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ใน

พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงินฯ และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

จาํนวนและชนิดของหุ้น 852,337,268 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นหุ้นสามญั 852,337,268 หุ้น 

 และหุ้นบริุมสทิธิ -0- หุ้น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) 

ทุนจดทะเบียน     8,523,372,680 บาท   

ทุนชาํระแล้ว        8,328,318,590 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ เลขท่ี 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนเพลนิจิต   แขวงลมุพินี    เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์ 10330 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000986   

โทรศัพท์ 0-2680-3333 

โทรสาร 0-2256-9933 

เวบ็ไซต์ www.kiatnakin.co.th 
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ช่ือ ที่ตัง้สาํนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอ่ืน  ๆ 

นายทะเบียน   -  หุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 

  โทรศพัท์ 0-2229-2800   โทรสาร 0-2359-1259 

  ผู้สอบบัญชี : นายศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ                                         

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3356 

  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั  

  เลขท่ี 183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 25 ถนนสาทรใต้  

  แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 

  โทรศพัท์  0-2676-5500   โทรสาร 0-2676-5511 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

  เลขท่ี 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชัน้ 12                 

  ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศพัท์ 0-2664-0424  โทรสาร 0-2664-0980 

ที่ปรึกษา / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไมมี่ 
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นิตบุิคคลที่ธนาคารถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) 

ธนาคารมีการลงทนุในนิติบคุคล โดยถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้ว ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือนิติบคุคล / สถานท่ีตัง้ ประเภทธรุกิจ หุ้นสามญัท่ี

จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

สดัสว่นความเป็น

เจ้าของ (ร้อยละ) 

1.  บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

    ท่ีอยู่  เลขท่ี 256/2 อาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 9   

            ถนนรัชดาภิเษา แชวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

            กรุงเทพฯ 10310 

            โทรศพัท์ 0-2305-9000          โทรสาร 0-2693-2535 

ธรุกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 210,310,240.00 99.93 

2.  บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน) 

    ท่ีอยู่   เลขท่ี 256/2 อาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11   

             ถนนรัชดาภิเษา แชวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

          โทรศพัท์ 0-2275-0888, 0-2693-2000   โทรสาร 0-2275-3666 

ธรุกิจหลกัทรัพย์ 213,500,000.00 99.67* 

3.  บริษัทหลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

    ท่ีอยู่  เลขท่ี 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต  

            แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

            โทรศพัท์ 0-2680-2222          โทรสาร 0-2680-2233 

ธรุกิจหลกัทรัพย์ 65,000,000.00 99.99 

4.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเกียรตินาคิน จํากดั    

    ท่ีอยู่  เลขท่ี 942/135 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชัน้ 4  

            ถนนพระราม 4 แขวงสริุยวงศ์  

            เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

            โทรศพัท์: 0-2624-8555         โทรสาร: 0-2624-8599 

ธรุกิจจดัการกองทนุ 12,000,000.00 99.92** 

5.  บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

    ท่ีอยู่  เลขท่ี 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ บี ชัน้ 12 ถนนสขุมุวิท 21 

            แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

            โทรศพัท์ 0-2664-0424         โทรสาร 0-2664-0980 

สํานกักฎหมาย 10,000.00 99.93 

6.  บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จํากดั 

    ท่ีอยู่  เลขท่ี 209 อาคารเคทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสขุมุวิท 21 

             แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   

             โทรศพัท์ 0-2664-1396-7      โทรสาร 0-2664-2163 

ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 230,000,000.00 80.58 

7.  บริษัท บีทีเอ็มย ูลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั 

    ท่ีอยู่  เลขท่ี 54 อาคารหะรินธร ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ  

             แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

             โทรศพัท์ 0-2266-3060         โทรสาร 0-2266-3067 

ธรุกิจเช่าการเงิน 600,000.00 10.00 

8.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   

    ท่ีอยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จํากดั  

            เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน  

            แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

            โทรศพัท์ 0-2673-3999           โทรสาร 0-2673-3900 

ธรุกิจลงทนุ 26,238,165.19 99.95 
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ช่ือนิติบคุคล / สถานท่ีตัง้ ประเภทธรุกิจ หุ้นสามญัท่ี

จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

สดัสว่นความเป็น

เจ้าของ (ร้อยละ) 

9.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 

    ท่ีอยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จํากดั 

            เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน  

            แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

            โทรศพัท์ 0-2673-3999           โทรสาร 0-2673-3900 

ธรุกิจลงทนุ 96,801,545.83 99.59 

10.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 

    ท่ีอยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จํากดั 

            เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน 

            แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

            โทรศพัท์ 0-2673-3999          โทรสาร 0-2673-3900 

ธรุกิจลงทนุ 80,781,615.73 99.97 

11.  กองทนุรวมไทยรีสตคัเจอร่ิง   

    ท่ีอยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมวรรณ จํากดั 

             เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  

             แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

             โทรศพัท์ 0-2659-8888         โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธรุกิจลงทนุ 68,624,886.93 98.91 

12. กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้1 

    ท่ีอยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมวรรณ จํากดั 

            เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  

            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธรุกิจลงทนุ 5,340,031.21 99.50 

13. กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้3 

     ท่ีอยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมวรรณ จํากดั 

             เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  

             แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  

             โทรศพัท์ 0-2659-8888         โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธรุกิจลงทนุ 93,340,500.29 98.77 

14. กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล  

    ท่ีอยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมวรรณ จํากดั 

            เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  

            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  

            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธรุกิจลงทนุ 36,154,364.90 95.72 

15. กองทนุรวมแกมม่าแคปปิตอล 

    ท่ีอยู่  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมวรรณ จํากดั 

            เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  

            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  

            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธรุกิจลงทนุ 29,614,005.53 94.03 

*ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.74 

**ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99 
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22..    ปัจจัยความเส่ียงปัจจัยความเส่ียง  
 

ภายหลงัการร่วมกิจการระหว่างธนาคารเกียรตินาคิน และบริษัททนุภทัร จํากดั (มหาชน) เป็นผลสําเร็จเม่ือวนัท่ี 11 

กนัยายน 2555  ทําให้โครงสร้างธุรกิจเปล่ียนแปลงไป และเกิดเป็น  “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร” (หรือ “กลุ่มธุรกิจ”)    

โดยมีธนาคารเป็นบริษัทแม่ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และมีบริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัททนุภทัร จํากดั (มหาชน) บริษัท

หลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั   และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเกียรตินาคิน จํากดั 

ประกอบธุรกิจตลาดทนุ  และบริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั ให้บริการด้านกฎหมายแก่กลุม่ธุรกิจ   

 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (หรือ “กลุ่มธุรกิจ”) ตระหนกัถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีมี ทัง้จากภายในและ

ภายนอก ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจ อาทิ การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สภาวะ

แวดล้อม หรือกระบวนการการดําเนินธุรกรรม กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจึงให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง  

เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเป็นระบบ โดยมีสายบริหารความเส่ียง และหน่วยงานบริหารความเส่ียงของบริษัท

ยอ่ย ทําหน้าท่ีกํากบัและสนบัสนนุการบริหารความเส่ียงของกลุม่ธุรกิจ  

ในปี 2555 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีการปรับปรุงโครงสร้างสายงานบริหารความเส่ียงเพ่ือให้สอดคล้อง

กบัโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจ โดยได้เพิ่มเติมฝ่ายงานต่างๆ อาทิ แยกฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านตลาดออกจาก

ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านตลาดและสภาพคลอ่ง (เดิม) เพ่ือรองรับปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือค้า (Trading Book) ท่ีคาดว่า

จะเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต เพิ่มเติมส่วนทบทวนคุณภาพสินเช่ือ และส่วนความเส่ียงคู่ค้าสถาบนัการเงิน ภายใต้ฝ่ายบริหาร

ความเส่ียงด้านเครดิต เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและทําให้การบริหารความเส่ียงด้านเครดิตมีความครบถ้วนสมบรูณ์

มากขึน้ เพิ่มเติมสว่นทบทวนคณุภาพสนิเช่ือ และสว่นความเส่ียงคู่ค้าสถาบนัการเงิน ภายใต้ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและทําให้การบริหารความเส่ียงด้านเครดิตมีความครบถ้วนสมบรูณ์มากขึน้  เพิ่มสว่นบริหาร

ความเส่ียงแบบจําลอง ภายใต้ฝ่ายสนบัสนนุงานบริหารความเส่ียง เพ่ือกํากบัและสนบัสนนุการบริหารความเส่ียงแบบจําลอง 

(Model Risk) ของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร เป็นต้น 

นอกเหนือจากการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ว  กลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภทัรยงัได้ประยกุต์ใช้การบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวทาง

ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึง่เป็นกรอบโครงสร้างการ

บริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรเชิงบูรณาการตามหลกัสากล ซึ่งมีหลกัการพืน้ฐาน คือ การจดัให้มีการบริหารความเส่ียงผูก

รวมอยู่ในการดําเนินงานทกุระดบัขององค์กร  อีกทัง้มีการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากบัแผนกลยทุธ์และโอกาสทาง

ธุรกิจ  เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นําไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัองค์กร  ผู้ ถือ

หุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ได้อยา่งยัง่ยืน 

    

นโยบายการบริหารความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียง 

นโยบายหลกัในการบริหารความเส่ียงของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร คือ การบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุ

ทัง้องค์กร   เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสม   โดยมุ่งเน้นให้แต่ละสายธุรกิจและหน่วยงานภายในมีหน้าท่ี

รับผิดชอบหลกัในการเข้าใจความเส่ียงและจดัให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเพียงพอ เหมาะสม อยู่ภายใต้กรอบและ

นโยบายการบริหารความเส่ียงรวมของกลุ่มธุรกิจ  ทัง้นี ้สายบริหารความเส่ียงจะทําหน้าท่ีในการกํากับ ดแูล และสอบทาน 
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ความเพียงพอของกลไกการบริหารและควบคมุความเส่ียงของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจ นอกจากนี ้แต่ละสายธุรกิจจะ

ถูกจัดสรรเงินกองทุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการรองรับความเส่ียงของธุรกิจ โดยวดัจากความเส่ียงต่างๆ ของธุรกรรม 

ประกอบกบัความเสียหายทางธุรกิจท่ีมีผลตอ่การกําหนดแนวนโยบายการหารายได้ในธุรกิจนัน้ด้วย 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรให้ความสําคญักบัการฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านการบริหารความเส่ียงแก่

บคุลากรของธนาคารและกลุม่ธุรกิจ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเส่ียง และกระตุ้นให้เกิดการมีสว่นร่วม

รับผิดชอบตอ่การบริหารความเส่ียงขององค์กร ซึง่จะสนบัสนนุให้กลุม่ธุรกิจสามารถดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล นอกจากนี ้ ยงัให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเส่ียงและเงินกองทนุตอ่

สาธารณะอยา่งสม่ําเสมออีกด้วย 

 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สายงาน และฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารความเส่ียง มี

ดงันี ้

 คณะกรรมการธนาคาร 

มีหน้าหลกั ในการกํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารและบริษัทย่อย  มีการกําหนดนโยบาย 

กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยครอบคลมุความเส่ียงด้านกลยุทธ์  

ด้านเครดิต  ด้านตลาด  ด้านสภาพคลอ่งและด้านปฏิบติัการ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ

บริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ตลอดจนดูแลและ

ติดตามปริมาณความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมี

เป้าหมาย คือ การบริหารความเส่ียงตา่งๆ ให้อยูภ่ายในขอบเขตท่ีกําหนดและดําเนินธุรกิจให้ได้อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 สายบริหารความเส่ียง  

มีหน้าท่ี ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ และกระบวนการการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญั รวมทัง้ประสานงานให้มีการ

นําไปประยกุต์ใช้ในสายธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร รวมทัง้ วิเคราะห์ ติดตาม ควบคมุ  

และจดัทํารายงานฐานะความเส่ียงในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจเพ่ือควบคมุความเส่ียงให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

 สายตรวจสอบภายใน  

มีหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีการปฏิบัติการตามนโยบาย 

หลกัเกณฑ์  ระเบียบ และกระบวนการการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการท่ีกําหนด  ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้คุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพ่ือดําเนินการการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบติังานเพ่ือควบคมุและลดความเส่ียงท่ีสําคญั 

 ฝ่ายบริหารทนุ 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการวางแผน ติดตาม และควบคมุฐานะเงินกองทนุของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรให้

เหมาะสมกบัฐานะและกิจกรรมทางการเงินของกลุม่ธุรกิจ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ (Internal 

Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ท่ีเหมาะสม และรองรับความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัครบทกุด้าน ทัง้ภายใต้
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ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนวทางการกํากบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการ (Pillar 2) ของ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ฝ่ายงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner)  

ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์ / ฝ่ายงาน / สาขา / หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการบริหารจดัการความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์และบริการของหน่วยงานตนเอง  กระบวนการ

ทํางาน  และระบบงานต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง ให้อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และ

สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบ กระบวนการการบริหารความเส่ียง ซึ่งรวมถึงการระบ ุประเมิน ติดตาม ควบคมุ และรายงาน

ความเส่ียง 

 

การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนมุติัโครงการยกระดบัการบริหารความเส่ียง (Risk Road Map) เพ่ือเป็นแนวทางใน

การบริหารความเส่ียงระยะยาว ซึง่ประกอบด้วย 3 สว่น ได้แก่  

1. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการเก็บข้อมลู   

2. การพฒันาเคร่ืองมือวิเคราะห์ความเส่ียงและเงินกองทนุ  

3. การบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร   

โดยมีระยะเวลาโครงการ  5  ปี และมีเป้าหมายเพ่ือยกระดบัการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต ตามมาตรฐานการ

ดํารงเงินกองทนุโดยวิธีแบบจําลองภายใน (Internal Rating Based Approach - IRB) 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีการประเมินความเพียงพอของ

เงินกองทนุตามกระบวนการ ICAAP ในหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลเงินกองทนุตาม Basel II Pillar 2 โดยกระบวนการดงักลา่ว

เป็นการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลมุถึงความเส่ียงท่ีกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรเลง็เห็นว่ามีนยัสําคญั  เพ่ือให้มัน่ใจ

ได้ว่ากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีเงินกองทนุท่ีเพียงพอตามหลกัเกณฑ์ในการรองรับความเส่ียงต่างๆ รวมถึงรองรับ

การขยายตวัของธุรกิจในอนาคต   

ทัง้นี ้กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรยงัได้พิจารณาความเส่ียงภายใต้ภาวะวิกฤตต่างๆ ซึง่เป็นการประเมินความ

เส่ียงภายใต้การจําลองสถานการณ์ท่ีไม่ปกติอนัมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และความเพียงพอของเงินกองทนุ พร้อมกบั

จดัทําแผนรองรับในแต่ละความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทนุภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว นอกจากนี ้ นโยบาย 

กระบวนการ ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ถกูจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผ่านการพิจารณาอนมุติั

จากคณะกรรมการธนาคาร 
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การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงท่ีเลง็เหน็วา่อาจสง่ผลกระทบตอ่การ

ดําเนินงานอยา่งมีนยัสําคญัทกุด้าน และมีการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกบัแนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทย  ครอบคลมุ

ทัง้กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร โดยแบง่ความเส่ียงหลกัออกเป็น 5 ด้าน ดงันี ้

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

การกําหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย 

เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขนั และทรัพยากรขององค์กร อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทนุของกลุ่มธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภทัรอยา่งมีนยัสําคญั อนัเป็นผลจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก 

เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียงด้านกลยทุธ์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้กําหนดแนวทางการ

บริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ของธนาคาร โดยเร่ิมต้นจากการมีองค์ประกอบสําคญัในการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

กล่าวคือ การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การติดตามและรายงานความเส่ียง และการควบคุมความเส่ียง  ซึ่ง

ธนาคารจะทําการระบุและประเมินความเส่ียงด้านกลยุทธ์ในสองมมุมอง คือ ความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถบรรลเุป้าหมายท่ี

กําหนดไว้ และความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการจัดทํากลยุทธ์และแผนประจําปี เม่ือพบความเส่ียงด้านกลยุทธ์ท่ีสําคัญ 

ธนาคารจะดําเนินการลดความเส่ียงดงักล่าว พร้อมทัง้มีการติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องและผู้บริหาร

ระดบัสงู เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไข 

สําหรับการบริหารความเส่ียงด้านกลยทุธ์ของบริษัทย่อยภายใต้กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรนัน้ จะดําเนินการ

ตามแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจ โดยนโยบายฉบับดังกล่าวจะ

ครอบคลมุถึงการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และการบริหาร

ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจ 

 

ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีความเส่ียงหลกัด้านกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิ 

 ความเส่ียงเศรษฐกิจในปี 2556 สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเดน็หลกั อนัได้แก่ ความเส่ียงเศรษฐกิจโลกและความ

เส่ียงเศรษฐกิจไทย สําหรับความเส่ียงจากเศรษฐกิจโลก มีโอกาสเกิดความเส่ียงได้จากความขดัแย้งทางการเมืองท่ีจะมีผลต่อ

เศรษฐกิจเป็นหลกั เช่น สถานการณ์การเมืองสหรัฐในประเด็นการปรับเพิ่มเพดานหนีส้าธารณะ ท่ีอาจรุนแรงจนนําไปสูก่ารลด

อนัดบัความน่าเช่ือถือของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ ความเส่ียงภมิูรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ในแถบตะวนัออกกลางและ

เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีอาจกระทบต่อความมัน่คงและเศรษฐกิจในภูมิภาคดงักล่าว และความเส่ียงจากมาตรการ

รัดเข็มขดัของประเทศในแถบยโุรปใต้ ท่ีทําให้เศรษฐกิจในแถบดงักลา่วหดตวัตอ่เน่ือง 

สว่นความเส่ียงจากเศรษฐกิจไทย มีความเส่ียง 2 ประการหลกั คือ 1) ความเส่ียงวินยัการคลงั ซึง่อาจเกิดขึน้จาก (1) 

มาตรการการคลงัท่ีเป็นการเพิ่มรายจ่ายและลดรายได้ของรัฐ (2) มาตรการกึง่การคลงัผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ อนัจะเป็น

ภาระต่อสถาบนัการเงินเหล่านัน้ต่อไป และ (3) การบริหารจดัการท่ีขาดประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ ท่ีอาจเป็นภาระต่อ

งบประมาณในอนาคต และ 2) ความเส่ียงวินยัการเงิน อนัเป็นผลจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE 3-4) ของสหรัฐ ท่ี

ทําให้เงินบาทแข็งค่าขึน้ ทําให้ธปท. จําเป็นต้องลดดอกเบีย้ลง ซึง่อาจสง่ผลข้างเคียงทําให้เกิดภาวะฟองสบู่ในสินทรัพย์และ
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สินเช่ืออปุโภคบริโภค นอกจากนัน้ หากกระแสเงินทนุไหลรุนแรงต่อเน่ือง อาจทําให้ธปท. ต้องนํามาตรการควบคมุเงินทนุ

เคล่ือนย้าย (Capital Control) มาใช้ อนัจะสง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุในระยะตอ่ไป 

 เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจึงดําเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจและนโยบายด้านการบริหาร

ความเส่ียงด้วยความระมัดระวงัอย่างต่อเน่ือง  และมุ่งเน้นการผูกรวมการบริหารความเส่ียงเข้าไปในกระบวนการทําธุรกิจทุก

ขัน้ตอน นอกจากนี ้ยงัให้ความสําคญักบัการปรับตวัให้ทนัตอ่สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีการประเมินสถานการณ์ รวมถึง

การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และเตรียมแผนรองรับสําหรับวิกฤติการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้  เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่ากลุม่ธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภทัรสามารถดํารงเงินกองทุนเพียงพอท่ีจะรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือเกิดภาวะวิกฤต อีกทัง้ ยงั

รักษาแนวทางด้านการบริหารความเส่ียงท่ีดําเนินการมาโดยตลอด คือ การรักษาสภาพคลอ่งให้อยู่ในระดบัสงู และมีกระบวนการ

ด้านสนิเช่ือท่ีดี 

1.2 ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงนิกองทุน (ICAAP) 

 กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้ให้ความสําคญักบักระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ (Internal 

Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจะมี

กลยทุธ์ในการรักษาระดบัเงินกองทนุให้สงูกว่าเป้าหมายการดํารงเงินกองทนุท่ีกําหนดไว้ พร้อมทัง้มีวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีจะ

ช่วยเสริมสร้างและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งเพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงต่างๆ จากการ

ดําเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจ 

 กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผลการดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจ กบัเป้าหมาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และความเส่ียงท่ียอมรับ

ได้ (Risk Appetite) ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้  โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดํารงเงินกองทนุ และมีการ

ทบทวนเป้าหมายการดํารงเงินกองทนุดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ระดบัเงินกองทนุ 

 การคํานวณความเพียงพอของเงินกองทนุตามเกณฑ์ Basel II นัน้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้ดํารง

เงินกองทนุตามวิธี Standardised Approach (SA) สําหรับความเส่ียงด้านเครดิตและความเส่ียงด้านตลาด และวิธี Basic 

Indicator Approach (BIA) สําหรับความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ในขณะท่ียงัไม่ต้องดํารงเงินกองทนุสําหรับความเส่ียงด้านอ่ืนๆ 

อนัเน่ืองจากปริมาณธุรกรรมยงัไม่ถึงระดบัท่ีมีนยัสําคญัตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีนโยบายท่ีจะดํารงระดบัเงินกองทนุสว่นเพิ่มตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ ซึง่จะอยู่ในระดบั

ท่ีสงูกว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมาก เพ่ือให้เพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงด้านอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มธุรกิจ

ต้องเผชิญ  ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลโดยทางการ (Pillar 2) นอกเหนือจากความเส่ียงตามหลกัเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุ

ขัน้ต่ํา (Pillar 1) ของธปท. 

ในปี 2555 ท่ีผา่นมา ธนาคารมีการขยายตวัทางธุรกิจอย่างมากทัง้ในแง่การขยายตวัของสินเช่ือ และรายได้ สง่ผลให้

ความเส่ียงทัง้ทางด้านเครดิต และด้านปฏิบติัการเพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ีธนาคารมีเงินกองทนุทัง้สิน้เพิ่มขึน้สทุธิ 5,106 ล้านบาท 

มาอยูท่ี่ 27,391 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มทนุแลกหุ้นเพ่ือร่วมกิจการกบัทนุภทัร ประกอบกบัการใช้สิทธิ ESOP-W2 

ในระหว่างปี และกําไรจากการดําเนินงานภายหลงัจากการจดัสรรเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงของธนาคารท่ีเพิ่มขึน้มี

ระดบัมากกว่าการเพิ่มขึน้ของเงินกองทนุ จึงสง่ผลให้ธนาคารมีระดบัเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 14.69 ลดลงร้อยละ 0.71 จากสิน้ปี 2554 ซึง่ยงัคงสงูกวา่อตัราขัน้ต่ําของธปท. ท่ีร้อยละ 8.50 
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ตารางแสดงอัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์เส่ียง (เฉพาะธนาคาร) 

เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียง 

(ร้อยละ) 

31 ธนัวาคม 2553 

 

31 ธนัวาคม 2554 

 

31 ธนัวาคม 2555 

 

อตัราขัน้ต่ํา 

ตามกฎหมาย 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 14.55 14.70 14.01 4.25 

เงินกองทนุทัง้สิน้ 15.18 15.40 14.69 8.50 

 

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีแผนท่ีจะดํารงเงินกองทนุโดยใช้วิธี Internal Rating Based 

Approach (IRB) สําหรับความเส่ียงด้านเครดิต และ Standardised Approach (SA-OR) สําหรับความเส่ียงด้านปฏิบติัการ

ในอนาคต ซึ่งวิธีดงักล่าวจะสามารถสะท้อนระดบัความเส่ียงขององค์กรได้ดีมากขึน้กว่าวิธีการคํานวณในปัจจุบนั และกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจะได้ประโยชน์จากความต้องการเงินกองทนุด้านสินเช่ือรายย่อยท่ีอยู่ในระดบัต่ํากว่าเกณฑ์ใน

ปัจจบุนั ซึง่จะสง่ผลให้กลุม่ธุรกิจมีเงินกองทนุสว่นเกินเพิ่มสงูขึน้ ลดความเส่ียงในเร่ืองความเพียงพอของเงินกองทนุ 

 นอกจากการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย  ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรอยู่ระหว่างการพัฒนา

กระบวนการประเมินระดบัความเส่ียงตามเงินกองทนุทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Capital) ซึง่เป็นการประเมินระดบัความ

เพียงพอของเงินกองทุนสําหรับรองรับความเส่ียงต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร โดยเป็น

กระบวนการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทนุท่ีจดัทําขึน้จากแบบจําลองภายใน เพ่ือใช้ในการประเมิน

ระดับความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทุนตามวิธีการดังกล่าวในอนาคต ควบคู่ไปกับการดํารงเงินกองทุนตาม

กฎหมาย 

 สําหรับหลกัเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ท่ีมีการบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 นัน้ มี

การคํานึงถึงคณุภาพของเงินกองทนุมากขึน้ โดยเงินกองทนุท่ีมีองค์ประกอบหลกัเป็นหุ้นสามญัและกําไรสะสม หรือท่ีเรียกว่า 

Common Equity Tier 1 (CET1) จะมีความสําคญั ซึง่ถือเป็นเงินกองทนุท่ีมีคณุภาพสงูสดุและสามารถรองรับผลขาดทนุได้ดี

ท่ีสดุ ทัง้นี ้เงินกองทนุของธนาคารมีสดัส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนท่ีสงูถึงร้อยละ 95.4 ของเงินกองทนุทัง้สิน้ แสดงให้เห็นถึง

คณุภาพ และความเพียงพอของระดบัเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรท่ีจะรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ 

รวมถงึความเส่ียงตา่งๆ ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III 

 

นโยบายการดาํรงเงนิกองทุน 

 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีนโยบายการดํารงเงินกองทุนท่ีเพียงพอรองรับความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีเผชิญ 

รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต โดยเป้าหมายการดํารงเงินกองทนุและระดบัเงินกองทนุขัน้ต่ําท่ีต้องดํารงได้ถกูกําหนด

เอาไว้แล้วในข้อความความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ของกลุม่ธุรกิจ ท่ีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการ

ธนาคาร ทัง้นี ้เป้าหมายการดํารงเงินกองทนุและระดบัเงินกองทนุขัน้ต่ําดงักล่าว จะต้องไม่ต่ํากว่าข้อกําหนดของธปท.  ซึ่ง

กําหนดไว้ท่ีร้อยละ 8.50 เสมอ ซึ่งระดบัเงินกองทนุขัน้ต่ํา และเป้าหมายการดํารงเงินกองทนุท่ีกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน

ภทัรกําหนดขึน้ ได้สะท้อนถงึวตัถปุระสงค์หลกัตา่งๆ ดงันี ้

 มีการดํารงเงินกองทนุสงูกว่าเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขัน้ต่ําท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดในอตัราร้อยละ 

8.50 ของสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขัน้ต่ํา เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญอ่ืนซึ่งไม่

รวมอยูใ่นเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขัน้ต่ําภายใต้เกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขัน้ต่ํา  

 ดํารงเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และระดบัของความเบ่ียงเบนจากความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึง่กําหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 
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 คํานึงถึงระดบัเงินกองทนุภายใต้ภาวะวิกฤต และต้องมีแผนรองรับการรักษาระดบัเงินกองทนุภายใต้ภาวะวิกฤต 

ไมใ่ห้ต่ําไปกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด 

 ดํารงเงินกองทุนให้เพียงพอ กับความเส่ียงท่ีมีนัยสําคญัตามเกณฑ์การกํากับดูแลโดยทางการ ท่ีกลุ่มธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภทัรเผชิญอยู ่

 คํานงึถงึผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นในการดํารงเงินกองทนุ 

 

เพ่ือให้กระบวนการในการประเมินเงินกองทนุมีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้มีการ 

 พฒันาระบบประเมินความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัท่ีสามารถประเมินได้โดยใช้วิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ ความเส่ียงด้าน

เครดิต ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ความเส่ียงจากการกระจุกตวัด้านเครดิต  และความ

เส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ทัง้ภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

 พฒันาเกณฑ์ในการดํารงเงินกองทนุท่ีเช่ือมโยงกบัระดบัความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัแต่ละประเภทดงักล่าวข้างต้น 

ในแตล่ะประเภทธุรกิจของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 มีแผนรองรับ เพ่ือรักษาระดบัเงินกองทนุภายใต้ภาวะวิกฤตไมใ่ห้ต่ํากวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด 

 พฒันาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแต่ละประเภทโดยคํานึงถึงต้นทุนในการดํารงเงินกองทุน และสามารถ

แสดงผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับจากธุรกิจแตล่ะประเภท 

 พัฒนากระบวนการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทุนโดยวิธีระดับเงินกองทุนทาง

เศรษฐศาสตร์  

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีนโยบายในการทําธุรกิจท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นธุรกิจเช่าซือ้

รถยนต์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจบริหารหนี ้ เพ่ือให้เกิดความชํานาญและความสามารถแข่งขนัในธุรกิจนัน้ๆ และด้วยกล

ยทุธ์ดงักลา่ว กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจงึมีมาตรการควบคมุความเส่ียงหลกั ดงันี ้ 

 จดัให้มีเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เส่ียงในระดบัสงูเพียงพอต่อผลกระทบจากการกระจกุตวัของธุรกิจ และรองรับการ

ผนัผวนของรายได้ในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารดํารงเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียงในอตัราร้อย

ละ 14.69  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 8.50 โดยธนาคารมีเงินกองทนุทัง้สิน้

จํานวน 27,391 ล้านบาท ซึง่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเงินกองทนุในการรองรับความเส่ียงด้านต่างๆ 

รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต 

 ลดความเส่ียงด้านตลาดและด้านสภาพคล่องให้น้อยท่ีสดุ เหลือเฉพาะด้านเครดิตท่ีกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ

นาคินภทัรสามารถจดัการด้วยความเช่ียวชาญ 

 ควบคมุการกระจายธุรกิจหลกัของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรในปัจจบุนัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและหา

ธุรกิจหลกัใหมเ่พิ่มเติม  

 

ทัง้นี ้ การบริหารความเส่ียงด้านกลยทุธ์ อยู่ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร 

โดยในส่วนของกระบวนการกําหนดและทบทวนแผนกลยทุธ์ รวมถึงการติดตามผลดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจ อยู่ภายใต้การ

ดแูลของฝ่ายวางแผนกลยทุธ์และธุรกิจ ซึ่งมีหน้าท่ีนําเสนอแผนกลยทุธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือร่วมพิจารณากลัน่กรอง

ความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ จากนัน้จึงนําแผนกลยทุธ์ท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว พร้อมทัง้กรอบงบประมาณท่ีจดัทําโดย

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ เสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนมุติั 
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ท่ีผ่านมา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้มีการติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนการดําเนินงาน

และงบประมาณ และการวดัผลในระดบัตา่งๆ โดยวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เพ่ือหาสาเหตแุละแนว

ทางการแก้ไข รวมถึงการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขดงักล่าว ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจและปริมาณธุรกรรมของกลุ่ม

ธุรกิจ 

2. ความเส่ียงด้านเครดติ 

การท่ีคู่สญัญาหรือผู้กู้ ยืมไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อตกลงในสญัญา ทําให้ไม่สามารถชําระหนีท่ี้มีต่อกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเม่ือครบกําหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีจะชําระหนีใ้ห้กับกลุ่มธุรกิจ  หากเกิด

เหตกุารณ์ดงักล่าวขึน้โดยมีหลกัประกนัคุ้มครองไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อกําไรสทุธิและเงินกองทนุของกลุ่มธุรกิจอย่างมี

นยัสําคญั 

 

ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

2.1 ความเส่ียงด้านการกระจุกตวัของการให้สนิเช่ือ     

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรกําหนดเพดานความเส่ียงด้านการกระจกุตวัของสินเช่ือ เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิด

จากความเสียหายจากหนีด้้อยคุณภาพ และผลกระทบต่อความผนัผวนของผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 

ลกัษณะ ได้แก่ การกระจกุตวัระดบัลกูหนีร้ายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) การกระจกุตวัของลกูหนีร้ายใหญ่ (Large 

Borrower Concentration) และการกระจกุตวัของลกูหนีใ้นแตล่ะภาคธุรกิจ (Sector Concentration) 

2.2 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสนิเช่ือและหลักประกัน 

ภาพรวมคุณภาพหนีข้องกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรในปี 2555 ดีขึน้เล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา จากการ

ดําเนินการตามแผนการลดหนีด้้อยคณุภาพและปรับเปล่ียนนโยบายการให้สินเช่ือ พร้อมทัง้มีระบบการควบคมุและติดตาม

คณุภาพหนีอ้ยา่งใกล้ชิด  นอกจากนีย้งัมีหลกัเกณฑ์กําหนดให้มีการประเมินและทบทวนราคาหลกัประกนัอย่างสม่ําเสมอ โดย

ผู้ประเมินภายในของกลุม่ธุรกิจ หรือ ผู้ประเมินภายนอกท่ีผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยถกูกลัน่กรองโดยคณะอนกุรรมการประเมินราคาทรัพย์สนิตามหลกัเกณฑ์การประเมินตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร จะมุ่งเน้นการให้สินเช่ือในธุรกิจท่ี

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีความเช่ียวชาญ  โดยใช้นโยบายสินเช่ือ  หลกัเกณฑ์สินเช่ือ  การกําหนดเง่ือนไข และ

กําหนดอํานาจอนมุติัสินเช่ือให้สอดคล้องกบัประเภทสินเช่ือ วงเงิน และความเส่ียง และใช้เคร่ืองมือต่างๆ เช่น การจดัระดบั

ความเส่ียงด้านเครดิต  และการพิจารณาสินเช่ือ  นอกจากนี ้ยงัให้ความสําคญักบัการประเมินความสามารถในการชําระคืน

เงินกู้  ความสามารถของผู้ประกอบการ และความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ รวมถึงให้ความสําคัญกับการติดตามดูแล

สนิเช่ือ เพ่ือให้ทราบถงึคณุภาพ และสามารถสนบัสนนุกิจการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรให้ความสําคญักบัการจดัโครงสร้างการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเหมาะสม 

ครอบคลมุนโยบายท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทํา

หน้าท่ีกํากบัดแูล   ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2555 ธนาคารมีหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้เฉพาะส่วนของธนาคารมีจํานวนทัง้สิน้ 5,621 ล้าน

บาท  หรือร้อยละ 3.3 ของสนิเช่ือรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ประเภทของสนิเช่ือ 

  

 31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 

ล้านบาท 
ร้อยละของ

สนิเช่ือ 
ล้านบาท 

ร้อยละของ

สนิเช่ือ 
ล้านบาท 

ร้อยละของ

สนิเช่ือ 

สนิเช่ือรายย่อย         1,004  1.3  1,375  1.3 2,345 1.8 

สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์           783  1.1 989  1.0 1,936 1.6 

สนิเช่ือบคุคล     55  2.0   60  2.0 62 1.8 

สนิเช่ือ Micro SMEs     2  0.2 67  4.0 112 6.6 

สนิเช่ือเคหะ 164  10.0 258  17.0 236 46.6 

สนิเช่ือธุรกจิ 3,125  12.1   2,449  8.0 2,584 6.6 

สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 2,600  17.8 1,962  11.6 1,955 9.6 

สนิเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 525  4.7   486  3.6 629 3.3 

สนิเช่ือบริหารหนี ้    840  43.2   912  57.0 692 53.1 

รวมเงนิให้สนิเช่ือ   4,968  4.6 4,735  3.5 5,621 3.3 

 

สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ เป็นสินเช่ือท่ีมีความผนัผวนทางธุรกิจต่ําและมีการเติบโตสงู  ขณะเดียวกนัก็มีการแข่งขนัสงูใน

เร่ืองการให้บริการและอตัราดอกเบีย้ แต่จดัเป็นสินเช่ือท่ีมีการกระจายความเส่ียงในตวัเอง ผลกระทบของความเส่ียงท่ีสําคญั

จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และภาวะอตุสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ผอ่นชําระหนีข้องลกูหนี ้รวมทัง้นโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรเอง  โดย ณ สิน้ปี 

2555 หนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  มีจํานวนทัง้สิน้ 1,936 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6  ของสนิเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ ซึ่งสูงขึน้เล็กน้อยจากสิน้ปี 2554  ทัง้นีเ้ป็นผลจากท่ีธนาคารเน้นเพิ่มปริมาณสินเช่ือเช่าซือ้รถเก่าท่ีธนาคารมีความ

เช่ียวชาญ ในขณะท่ีสินเช่ือรถเก่ามีสดัส่วนของหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้สงูกว่าเม่ือเทียบกบัสินเช่ือรถใหม่ แต่มีอตัราผลตอบแทน

สทุธิหลงัหกัค่าความเสียหายท่ีดีกว่า นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้กนัสํารองในอตัราท่ีสงู (ร้อยละ 140.0)  เพ่ือรองรับความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึน้ 

หนึง่ในมาตรการสําคญัของทางการท่ีมีผลผลกัดนัต่อการขยายตวัของตลาดสินเช่ือเช่าซือ้ในปี 2555 ได้แก่ มาตรการรถ

คนัแรก ในขณะเดียวกนัมาตรการดงักล่าวอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อคณุภาพสินเช่ือและรวมไปจนถึงกระบวนการยึดและขาย

ทอดตลาดเม่ือลกูหนีก้ลายเป็นหนีเ้สีย ซึ่งในปี 2556 ธนาคารจะติดตามคณุภาพสินเช่ือและความชดัเจนของเกณฑ์ทางการใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัภาระการคืนภาษีสรรพสามิตกรณีธนาคารต้องขายทอดตลาดรถยดึอยา่งใกล้ชิด 

สินเช่ือ Micro SMEs ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2555 สดัส่วนหนีไ้ม่เกิดรายได้ของสินเช่ือ Micro SMEs สงูขึน้ค่อนข้างมาก 

อย่างไรก็ตามลกูหนีก้ลุม่ดงักลา่วเป็นลกูหนีท่ี้มีประกนัคุ้มหนี ้ซึ่งสามารถช่วยลดความเสียหายได้ ปัจจบุนัธนาคารได้ดําเนินการ

เจรจาปรับโครงสร้างหนีสํ้าเร็จไปแล้วบางรายและอยู่ระหว่างเจรจากบัลกูหนีส้ว่นท่ีเหลือ ในขณะเดียวกนัก็ได้ดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการทางสินเช่ือทัง้ก่อนและหลงัจากอนมุติัสินเช่ือเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าสดัสว่นหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้จะอยู่ในระดบัท่ี

ธนาคารยอมรับได้ ทัง้นีย้อดหนีค้งค้างของสินเช่ือ Micro SMEs คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.0  ของเงินให้สินเช่ือทัง้หมด และ คิดเป็น

เพียงร้อยละ 2 .0  ของยอดหนีไ้มก่่อให้เกิดรายได้ทัง้หมดของธนาคาร 
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สินเช่ือเคหะ ปริมาณหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือเคหะ ลดลงจาก 258 ล้านบาทเม่ือสิน้ปี 2554 เหลือ 236 ล้าน

บาทเม่ือสิน้ปี 2555 อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีนโยบายชะลอสินเช่ือเคหะและได้ลงนามขายลกูหนีส้ินเช่ือเคหะท่ีมีอยู่ให้กบั บรรษัท

ตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.) ทําให้หนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้มีสดัสว่นท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกบัหนีค้งค้าง 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดยผลสําเร็จของโครงการจะขึน้อยู่กับ

ความสามารถในการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ การบริหารความเส่ียงของสินเช่ือประเภทดังกล่าวจึงมุ่งเน้นท่ี

กระบวนการคดัเลือกและการอนุมติัสินเช่ือกบัโครงการท่ีมีศกัยภาพ และมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จสงูในภาวะตลาด

ปัจจุบันและอนาคต   นอกจากนี ้ยังคํานึงถึงการกระจายท่ีตัง้ของโครงการ  และลกัษณะของสินค้าในโครงการ   โดยการ

กําหนดอตัราผลตอบแทนจะเป็นไปตามระดบัความเส่ียงของสินเช่ือ เพ่ือลดผลกระทบทางการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาด

อสงัหาริมทรัพย์  คู่แข่ง  รวมทัง้ผู้บริโภค  โดย ณ สิน้ปี 2555 สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จํานวน 

1,955 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 ของสินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 11.6 ณ สิน้ปี 2554 ซึง่สว่นใหญ่เป็นหนีท่ี้

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีเกิดจากสินเช่ือท่ีอนมุติัก่อนปี 2549 ก่อนท่ีจะมีการปรับนโยบายสินเช่ือท่ีเข้มงวดขึน้ และได้ทยอยแก้ไข

ปัญหาจนปริมาณหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 

การสอบทานคุณภาพสินเช่ือ จะมุ่งเน้นการสอบทานให้เหมาะสมกับขนาดของสินเช่ือแต่ละกลุ่ม  และมีการติดตาม

อย่างใกล้ชิดในสินเช่ือท่ีต่ํากว่ามาตรฐาน  นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีการปรับปรุงนโยบายการให้สินเช่ือ

ธุรกิจ อสงัหาริมทรัพย์ให้มีความเข้มงวดขึน้ ทําให้คณุภาพของสินเช่ือใหม่ท่ีปลอ่ยดีขึน้ และการกระจายท่ีตัง้ของโครงการในพืน้ท่ี

ตา่งๆ เป็นไปอยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะตลาด 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี ประกอบด้วย สินเช่ือธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ สินเช่ือธุรกิจฟลอร์แพลน สินเช่ือธุรกิจขนส่ง และสินเช่ือ

ธุรกิจสิง่พิมพ์และบรรจภุณัฑ์  ณ สิน้ปี 2555 สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอีมียอดหนีค้งค้างรวม 18,860 ล้านบาท โดยมีหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ร้อยละ 3.3 ของสนิเช่ือเอสเอม็อี 

ธุรกิจบริหารหนี ้เป็นธุรกิจท่ีมีความผนัผวนด้านกระแสเงินสดรับ ระยะเวลาในการดําเนินการปรับโครงสร้างและมลูค่า

สินทรัพย์หลักประกัน โดยความสําเร็จขึน้อยู่กับความสามารถและประสิทธิภาพของขบวนการทางด้านการปรับโครงสร้างท่ี

เหมาะสมกบัความสามารถในการชําระหนีข้องผู้กู้ และหลกัประกนัของสินเช่ือ รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร 

ทัง้นี ้ภาพรวมการให้สินเช่ือแก่ธุรกิจทกุประเภท  กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรตระหนกัถึงความผนัผวนของธุรกิจ

ดงักล่าว จึงให้ความสําคญักับกระบวนการพิจารณาสินเช่ือท่ีมีมาตรฐาน และมีการกันสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้อยู่ใน

ระดบัสงู  โดย ณ สิน้ปี 2555  กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีสํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้เท่ากบั

ร้อยละ  109.5 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 108.0 ณ สิน้ปี 2554 เพ่ือลดความเส่ียงจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 

3. ความเส่ียงด้านตลาด 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคา ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน และราคาของตราสารทัง้

ในตลาดเงินและตลาดทุน ท่ีมีต่อฐานะของธนาคารทัง้ในบัญชีเพ่ือค้าและบัญชีเพ่ือการธนาคาร และก่อให้เกิดผลกระทบ

ในทางลบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร  

ธนาคารตระหนกัถงึความสําคญัของการบริหารความเส่ียงด้านตลาด เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นปัจจยั

ภายนอกท่ีอยู่เหนือการควบคมุของธนาคาร ดงันัน้ ธนาคารจึงได้วางแนวทางในการบริหารความเส่ียงด้านตลาดเพ่ือให้มีการ
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บริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ให้อยู่ในระดบัความเส่ียงท่ีธนาคารยอมรับได้

และสอดคล้องกบันโยบายความเส่ียงโดยรวมของธนาคาร  ทัง้นี ้ธนาคารได้จดัให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านตลาด

และมีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะ ปริมาณ และความซับซ้อนของธุรกรรมทาง

การเงิน และสอดคล้องกบัสถานการณ์ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี ้ได้มีการกําหนดตวัชีว้ดัความเส่ียง รวมถึงกําหนด

เพดานความเส่ียง เพ่ือใช้ประเมิน ติดตามและ ควบคมุฐานะความเส่ียงด้านตลาดให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้  

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALCO) คณะกรรมการการลงทนุ (IC) ฝ่ายบริหารเงิน และสายบริหาร

ความเส่ียง เป็นผู้ มีหน้าท่ีหลกัในการบริหาร ติดตามและควบคมุความเส่ียงด้านตลาดให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด และมี

การรายงานฐานะความเส่ียงด้านตลาดตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการธนาคารเป็นประจํา 

 

ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

ธนาคารพิจารณาความเส่ียงด้านตลาด โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารความเส่ียงออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความ

เส่ียงด้านตลาดในบญัชีเพ่ือค้า (Trading Book) และการบริหารความเส่ียงด้านตลาดในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (Banking 

Book) ทัง้นี ้ ในปี 2555 ธนาคารมีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือค้าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีต่ํา โดย ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2555 

ธนาคารมีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือค้าของธนาคารคิดเป็นสดัสว่นเพียงร้อยละ 0.003 ของยอดรวมของสินทรัพย์ หนีส้นิ 

และอนพุนัธ์ทางการเงินทัง้สิน้ของธนาคาร    

3.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงและผลกระทบจากความผนัผวนอตัราดอกเบีย้ ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ความแตกตา่งของโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินทัง้ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีมีความอ่อนไหว

ต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้  ธนาคารได้กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้รับสุทธิ (Earning 

Perspective) และประเมินผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของสว่นของผู้ ถือหุ้น (Economic Value Perspective) เป็น

ประจํา สม่ําเสมอ  ผ่าน Re-pricing Gap ทัง้ภายใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์จําลองวิกฤต  ทัง้นี ้ธนาคารได้มี

การพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมือในการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงดงักล่าวท่ีสอดคล้องตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ได้แก่ Economic Value of Equity Model (EVE Model) เพ่ือใช้ประเมินผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของ

ธนาคารให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้   

ธนาคารตระหนกัเสมอถงึความสําคญัของความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ดอกเบีย้

สทุธิและมลูคา่ทางเศรษฐกิจของธนาคาร ฝ่ายจดัการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นผู้ กํากบั

ดูแลผลกระทบดังกล่าว โดยใช้หลกัการปรับอายุและระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบีย้ด้านหนีส้ินให้สอดคล้องกับด้าน

สินทรัพย์    โดยเฉพาะความเส่ียงในเร่ืองของอายเุฉล่ียของหนีส้ินของธนาคารท่ีสัน้ลง ถือเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัท่ีธนาคาร

ตระหนกัถงึและคอยติดตามควบคมุอยา่งใกล้ชิด 

อนึ่ง ตามโครงสร้างของสินทรัพย์และหนีส้ินของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  หากอัตราดอกเบีย้เพิ่มขึน้   

ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิลดลง ร้อยละ 4.8 ของประมาณการรายได้ดอกเบีย้สุทธิในอีก 1 ปี

ข้างหน้า และสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกิจของธนาคารร้อยละ 6.9 ของเงินกองทนุทัง้สิน้ของธนาคาร   

3.2 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิรอการขาย 

เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงจากด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารได้มีการดําเนินการโดย

กําหนดนโยบายตา่งๆ  เช่น การประเมินและทบทวนราคาทรัพย์สินอย่างสม่ําเสมอ  การบนัทกึบญัชีมลูค่าทรัพย์สินรอการขาย
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ด้วยมลูค่าท่ีต่ํากว่าระหว่างมลูค่ายติุธรรมและต้นทนุการได้มาซึง่ทรัพย์ และการบนัทกึการด้อยค่าตามระยะเวลาการถือครอง

ทรัพย์  โดยปัจจบุนัมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สนิรอการขายอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 53.3 เม่ือเทียบกบัราคาประเมิน    

นอกจากนี ้ราคาตลาดของอสงัหาริมทรัพย์มีผลกระทบต่อฐานะและผลการดําเนินงาน แม้ว่าผลการขายในอดีตมี

ระดบัใกล้เคียงกับราคาประเมิน แต่ธนาคารยงัคงนโยบายในการบนัทึกบญัชี โดยใช้การตัง้สํารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าแบบ

ขัน้บนัไดตามระยะเวลาท่ีถือครองอย่างเข้มงวด โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทรัพย์สินรอการขายตามบญัชีมีมลูค่า 4,980 

ล้านบาท ในขณะท่ีราคาประเมินอยูท่ี่ระดบั 10,253 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 205.9 ของราคาตามบญัชี 

3.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

แม้ว่าธนาคารมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจากธนาคารมีปริมาณ

ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบโดยตรงจากอตัราแลกเปล่ียนอย่างไม่มีนัยสําคญั   อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการปกป้อง

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน ในการลงทนุในตราสารท่ีเป็นเงินตราสกลุตา่งประเทศ  ธนาคารกําหนดให้ฝ่ายบริหารเงินต้อง

ทําการป้องกนัความเส่ียง (Fully Hedge) ผา่นธุรกรรม FX Swap และ Cross Currency Swap หรือ การป้องกนัความเส่ียง

ประเภทอ่ืนตามท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ (ALCO) 

3.4  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารทุน 

ธนาคารมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารทนุอยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจากมีปริมาณธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง

และมีผลกระทบโดยตรงจากราคาตราสารทนุอย่างไม่มีนยัสําคญั   ทัง้นี ้  ธนาคารบริหารความเส่ียงจากราคาตราสารทนุ โดย

การติดตามและรายงานสถานะความเส่ียงด้านราคาตราสารทนุตามราคาตลาดประจําวนั และมีการกําหนดระดบัตดัขาดทนุ 

(Stop Loss Limit) เพ่ือจํากดัผลกระทบท่ีเกิดขึน้  อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงดงักลา่วข้างต้นถือเป็นความเส่ียงท่ีสําคญัหาก

พิจารณาถงึบริษัทในกลุม่ธุรกิจ  โดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจท่ีมีธุรกรรมในตราสารทนุ จะมีการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวน

ของราคาตลาดโดยกําหนดเพดานความเส่ียง เช่น Value at Risk Limit (VaR Limit) เป็นต้น นอกจากนี ้ธนาคารได้มีการจดัทํา

นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านตลาดท่ีครอบคลมุถึงกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ

กํากบัแบบรวมกลุ่มท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  โดยนโยบายดงักลา่วครอบคลมุถึง การวดั การประเมิน การติดตาม 

และการควบคมุความเส่ียงด้านตลาดของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรท่ีสอดคล้องและอยู่ภายใต้

นโยบายและกลยทุธ์โดยรวมของกลุ่มธุรกิจ  โดยกําหนดให้บริษัทภายใต้กลุม่ธุรกิจต้องนําเสนอรายงานฐานะความเส่ียงด้าน

ตลาดต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารในฐานะบริษัทแม่ เป็นประจําสม่ําเสมอ เพ่ือสามารถติดตามแก้ไข

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึน้ 

4. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามตามภาระผูกพันในการชําระเงินได้เม่ือครบกําหนด เน่ืองจากไม่

สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินได้อย่างเพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

และมีต้นทนุท่ีเหมาะสม ซึง่อาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ธนาคารได้  

เพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารมีการดํารงกระแสเงินสดท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะใช้จ่ายหรือชําระภาระผูกพันทัง้ใน

ปัจจุบนัและอนาคต นอกเหนือจากการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารยงั

ดํารงสภาพคลอ่งสว่นเกินเพ่ือลดความเส่ียงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึน้  และมีการบริหารจดัการสภาพคลอ่งทัง้

ในเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการกระจายความเส่ียงท่ีเหมาะสม อีกทัง้ได้คํานึงถึงพฤติกรรมการฝาก/ถอน

ของลกูค้าเงินฝากเพ่ือสร้างความสอดคล้องกบัปริมาณความต้องการเงินสดในแต่ละช่วงเวลาและในระดบัต้นทนุท่ีเหมาะสม  

ในขณะเดียวกนัยงัสามารถนําเงินทนุไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสมในภาวะท่ีตลาดเอือ้อํานวยด้วย 
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คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALCO) ฝ่ายบริหารเงิน และสายบริหารความเส่ียง เป็นผู้ มีหน้าท่ีหลกัใน

การบริหาร ติดตามและควบคมุความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด และมีการรายงานฐานะความเส่ียง

ด้านสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการธนาคาร เป็นประจําสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการ

บริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน และฝ่ายบริหารเงินจะมีหน้าท่ีดําเนินนโยบายเน้นการรักษาและบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

อย่างเข้มงวดและต่อเน่ือง เพ่ือควบคมุระดบัสภาพคล่องของธนาคารให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีนโยบายหลกัในเร่ือง

ตา่งๆ ดงันี ้ 

 การรักษาสภาพคลอ่งให้อยูใ่นระดบัสงูอยา่งตอ่เน่ือง 

 การควบคมุสว่นตา่งของอายหุนีส้นิและทรัพย์สนิให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

 การกระจายตวัของประเภทหนีส้นิ 

 การขยายฐานเงินฝาก โดยคํานงึถงึการกระจกุตวัของลกูค้าเงินฝากและระยะเวลาครบกําหนด 

 มาตรการดํารงสภาพคลอ่งสํารองไว้กรณีฉกุเฉิน 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องในหลายสถานการณ์จําลองเป็นประจํา สม่ําเสมอ

และมีการจดัทําแผนรองรับเหตฉุกุเฉินด้านสภาพคลอ่ง (Contingency Funding Plan) โดยกําหนดบทบาท หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมีการซักซ้อมการดําเนินการตามแผนดังกล่าวเป็นประจําทุกปี      

ในปี 2555 ภาพรวมของระดับความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคารถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อยู่ภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ี

ธนาคารยอมรับได้ โดยธนาคารมีเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง ได้แก่ การประมาณการกระแสเงินสดและ

สภาพคลอ่ง (Cash flow / Liquidity Projection) การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน (Liquidity Ratio) การจดัทําและวิเคราะห์ 

Liquidity Gap ทัง้แบบตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดสญัญา (Contractual Maturity) และแบบการปรับพฤติกรรม 

(Behavioral Maturity) เพ่ือให้สะท้อนถึงพฤติกรรมจริง และทําการประเมินความเส่ียงทัง้ในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ 

เพ่ือให้มัน่ในวา่ธนาคารสามารถท่ีจะบริหารสภาพคลอ่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพและได้ทนัเวลา  

นอกจากนี ้ ธนาคารได้มีการจดัทํานโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีครอบคลมุถึงกลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภทัร  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุ่มท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  โดยนโยบาย

ดงักล่าวครอบคลมุถึง การวดั การประเมิน การติดตาม และการควบคมุความเส่ียงด้านสภาพคล่องของแต่ละบริษัทภายใต้

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรท่ีสอดคล้องและอยู่ภายใต้นโยบายและกลยทุธ์โดยรวมของกลุม่ธนาคารฯ  โดยกําหนดให้

บริษัทภายใต้กลุม่ธุรกิจต้องนําเสนอรายงานฐานะความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคาร

ในฐานะบริษัทแม ่เป็นประจําสม่ําเสมอ เพ่ือสามารถติดตามแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึน้ 

5. ความเส่ียงด้านปฏบัิตกิาร 

ความผิดพลาด หรือ ความไม่เพียงพอของกระบวนการทํางาน พนกังาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนเหตกุารณ์ หรือปัจจยัภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นความเส่ียงด้านปฏิบติัการ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ หรือเงินกองทนุ

ของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดานการปฏิบติัการ ธนาคารได้กําหนดให้หน่วยงานต่างๆ รายงานความเส่ียงท่ีสําคญัของ

ตนเอง ผ่านกระบวนการระบ ุประเมิน ติดตามความเส่ียง การควบคมุผ่านดชันีชีว้ดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) รวมถึง

จดัทํามาตรการการควบคมุเพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรยงัได้

กําหนดให้หน่วยงานตา่งๆ จดัเก็บและรายงานข้อมลูความเสียหายท่ีเกิดขึน้ (Loss Data) รวมทัง้ข้อมลูความเสียหายท่ีป้องกนั

ได้ (Near Miss) และข้อมลูความเสียหายด้านกฎหมาย (Legal Loss) ท่ีธนาคารถกูฟ้องร้องและมีความเป็นไปได้สงูท่ี



 แบบ 56-1 ประจําปี 2555  

2-14 

ธนาคารจะแพ้คดี อนัมีสาเหตมุาจากความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ โดยสร้างเป็นฐานข้อมูลความเส่ียง (Risk Event 

Database) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารความเส่ียงขององค์กรและรองรับการพฒันาแบบจําลองเพ่ือวดัระดบัความเส่ียงด้าน

ปฏิบติัการในอนาคตตอ่ไป 

สําหรับปี 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรยงัให้ความสําคัญกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือสร้างความ

มัน่ใจว่าผลิตภณัฑ์ใหม่มีความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และมีกระบวนการควบคมุท่ีเหมาะสม โดยกําหนดให้หน่วยงาน

ต่างๆ มีการประเมินความเส่ียง และประสิทธิภาพการควบคมุความเส่ียงสําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ต่างๆ ท่ีนํามาใช้  ก่อนท่ีจะเร่ิม

ให้บริการแก่ลกูค้า นอกจากนี ้ยงัมีกระบวนการท่ีรองรับการบริหารจดัการสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบติัการท่ีมีนยัสําคญั โดย

เม่ือเกิดความเสียหาย  กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้มีแผนติดตาม และจัดการความเส่ียง โดยเร่ิมจากหน่วยงาน

เจ้าของความเสียหาย ร่วมกบัสายบริหารความเส่ียง สายตรวจสอบภายใน และสายกํากบัตามกฎเกณฑ์ วิเคราะห์สาเหตขุอง

เหตกุารณ์  โดยหน่วยงานเจ้าของความเสียหายเป็นผู้ รับผิดชอบในการควบคมุและติดตามเหตกุารณ์ความเสียหาย และจดัทํา

แผนพฒันาการควบคมุเพ่ือลดความเสียหายให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  โดยให้คํานึงถึงความ

คุ้มคา่ของผลท่ีจะได้รับเปรียบเทียบกบัต้นทนุในการดําเนินการ 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเอือ้อํานวยต่อการบริหารความเส่ียงด้าน

ปฏิบติัการ ซึ่งนอกเหนือจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และสายตรวจสอบภายในแล้ว  ยงัมี 

เจ้าหน้าท่ีประสานงานการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ (Risk Coordinator: Risk-co) ทําหน้าท่ีประสานงานกบัสาย

บริหารความเส่ียง และมีบทบาทร่วมกนัในกระบวนการบริหารความเส่ียง ได้แก่ การระบุความเส่ียง การวดัความเส่ียง การ

ติดตาม การรายงาน และการควบคมุความเส่ียง และประสานงานภายในหน่วยงานของตนเอง เพ่ือส่ือสาร อธิบาย หรืออบรม

พนกังานในหน่วยงานให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ และรายงานให้สายบริหารความ

เส่ียงรับทราบ หากในสาย/ฝ่ายของตน มีเหตกุารณ์หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงด้านปฏิบติัการท่ีมีนยัสําคญั 

สําหรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความไม่สงบทางการเมือง กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้

กําหนดให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีธุรกรรมงานท่ีสําคญั (Critical Activities) ดําเนินการจดัทําแผนการบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพ่ือลดความเส่ียงในกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจะ

สามารถให้บริการสําหรับธุรกรรมงานท่ีสําคญัได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

 

สําหรับปี 2555 และตอ่เน่ืองถึงปี 2556 กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการต่างๆ เพ่ือ

ยกระดบัมาตรฐานการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ได้แก่ 

 โครงการยกระดบัการคํานวณเงินกองทนุสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบติัการ โดยวิธี Standardized Approach 

(SA-OR Project) โดยประโยชน์จากการยกระดบัครัง้นี ้จะสง่ผลโดยตรงตอ่ความสามารถในการแข่งขนัเม่ือเทียบ

กบัคูแ่ข่ง และสะท้อนภาพความเส่ียงใกล้เคียงกบัความเป็นจริง 

 โครงการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ (Operational Risk Management System 

Enhancement Project) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในควบคมุ และตอบสนองต่อความเส่ียงและเหตกุารณ์ความ

เสียหายได้เหมาะสมและทนัเวลา และยกระดบักระบวนการบริหารและจดัการความเส่ียงตามมาตรฐานสากล 

 

นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้เข้าร่วมโครงการจดัเก็บและเผยแพร่ข้อมลูร่วมความเสียหายด้าน

ปฏิบติัการ (Operational Loss Data Pooling) ท่ีจดัโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะได้ประโยชน์จากการท่ีกลุม่ธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภัทรสามารถเปรียบเทียบข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการกับมาตรฐานธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการจดัการ และข้อมลูในการพฒันาแบบจําลองสําหรับการดํารงเงินกองทนุสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

โดยวิธี Advanced Measurement Approach (AMA) 

ตลาดการเงินและตลาดทนุมีการพฒันาธุรกรรมใหม่ๆ และมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างอย่างต่อเน่ือง ท่ีอาจก่อให้เกิด

ปัจจยัความเส่ียงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาซึง่ยงัไม่อาจคาดการณ์ได้ นอกจากนีค้วามเส่ียงเดิมท่ีมีอยู่อาจมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ได้

ทัง้ในแง่โอกาสและผลกระทบ การเปล่ียนแปลงของปัจจยัความเส่ียงดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและผลการ

ดําเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจได้อย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ดี ธนาคารได้ตระหนกัและพยายามพฒันาระบบ

บริหารความเส่ียงอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้การบริหารความเส่ียงแบบเชิงรุก  เพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบจากเหตกุารณ์ไม่

คาดฝันดงักลา่ว 
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33..    ลักษณะการประกอบธุรกจิลักษณะการประกอบธุรกจิ  
  

3.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

 เร่ิมต้นในปี 2514  “บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั” ได้จดัตัง้ขึน้ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10 ล้านบาท 

ประกอบธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์  และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี  2531 ก่อนท่ี

จะจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536  ซึง่ตอ่มาได้แยกธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ออกจากกนัในปี 2542 

 การดําเนินธุรกิจได้ผ่านประสบการณ์ทัง้ช่วงแห่งความรุ่งโรจน์ของธุรกิจการเงิน ไปจนถึงเผชิญกบัวิกฤติเศรษฐกิจ

ครัง้สําคญัของประเทศหลายต่อหลายครัง้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งส่งผลให้ถกูระงบักิจการชัว่คราว 

พร้อมกบัสถาบนัการเงินอีก 56 แห่ง อย่างไรก็ดี ด้วยการดําเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ควบคู่กบัการสนบัสนนุ

จากพนัธมิตรท่ีเข้มแข็ง อาทิ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีทุ่มเททํางานอย่างเต็มท่ี ทําให้ บริษัทเงินทนุเกียรตินาคิน 

จํากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 2 สถาบนัการเงินท่ีได้รับอนมุติัจากกระทรวงการคลงัให้กลบัมาดําเนินกิจการได้อีกครัง้ในปี 2541 

และสามารถรอดพ้นจากวิกฤตท่ีเกิดขึน้ และเติบโตขึน้เป็นลําดบั  จนกระทัง่ได้รับอนญุาตให้ยกระดบัจากบริษัทเงินทนุเป็น 

“ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน)” (“ธนาคาร”)  และเร่ิมดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2548  

 ด้วยสภาวะแวดล้อมด้านการแข่งขันภาคการเงินธนาคาร  และการเปิดเสรีทางการเงิน  ธนาคารได้ประกาศร่วม

กิจการและร่วมบริหารงานกบับริษัททนุภทัร จํากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) ในปลายปี 2554  เพ่ือขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจ

ร่วมกนั และสนบัสนนุความเป็นเลิศในทกุธุรกิจหลกัของธนาคารและทนุภทัร โดยมุ่งเน้นผสมผสานความเช่ียวชาญในธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเข้าด้วยกัน  ซึ่งการร่วมกิจการเป็นผลสําเร็จเม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2555  หลงัจาก 

ธนาคารสามารถซือ้หลกัทรัพย์ของทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรได้ร้อยละ 99.93 ของหุ้นทัง้หมดของทนุภทัร ตามอตัราสว่น

การแลกเปล่ียนหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้นสามญัของทนุภทัรต่อ 0.9135 หุ้นสามญัของธนาคาร ตามแผนการร่วมกิจการท่ีได้รับ

อนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  

 นอกจากนี ้เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 ธนาคารได้เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเกียรติ

นาคิน จํากัด (“บลจ.เกียรตินาคิน”) เป็นร้อยละ 99.9  และได้ดําเนินการโอนหุ้นทัง้หมดในบลจ.เกียรตินาคิน และบริษัท

หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากัด (“บล.เกียรตินาคิน”) ให้กับทุนภัทรเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 และวนัท่ี 2 มกราคม 2556 

ตามลําดบั  และเกิดเป็น “กลุ่มธุรกจิการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร” ให้บริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทนุ 

 

3.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ  

• ปี 2554  

ท่ามกลางวิกฤตและอุปสรรค  ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือสร้างความ

แข็งแกร่งให้กับธุรกิจของธนาคารย่ิงขึน้ไปในอนาคต ทัง้การปรับโครงสร้างการจัดการและตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ  การตัง้คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกํากับกิจการ และคณะกรรมการ

สนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายขึน้  รวมทัง้การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดรับกบัแผนกลยทุธ์และธุรกิจระยะต่อไปของ

ธนาคาร โดยการรวมสายงานท่ีเก่ียวข้องเข้าด้วยกนัเป็นสายธุรกิจธนาคารรายย่อย เพ่ือทําให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในการ

บริหารจดัการและดําเนินกลยทุธ์ของธนาคาร และได้จดัตัง้สายธนบดีธนกิจ เพ่ือให้บริการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ (High Net Worth Individual)  
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เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการให้บริการธุรกิจธนบดีธนกิจดังกล่าวข้างต้นให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ ธนาคารได้ซือ้หุ้นบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุนครหลวงไทย จํากดั จากกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (“กบข.”) เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554 

ในสดัสว่นร้อยละ 60.0 และได้ดําเนินการเปล่ียนช่ือเป็น “บลจ.เกียรตินาคิน” เพ่ือจะนําไปสูก่ารประสานความเช่ียวชาญ และ

การพฒันาผลติภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการกลุม่ลกูค้าบคุคลสนิทรัพย์สงูตามกลยทุธ์ของธนาคาร 

ต่อมาในวันท่ี 9 ธันวาคม 2554  ธนาคารได้ประกาศร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกับทุนภัทร เพ่ือช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขนัในธุรกิจธนบดีธนกิจ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจวานิชธนกิจให้กบักลุม่ธนาคารได้อย่างรวดเร็วและ

เป็นรูปธรรม และยังเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายขอบเขตการทําธุรกิจไปยงัแขนงใหม่ได้ใน

อนาคต   

• ปี 2555  

• การร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกบัทนุภทัร เป็นผลสําเร็จ  

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการร่วมกิจการระหว่าง

ธนาคารกบัทนุภทัร ตามแผนการร่วมกิจการ  ธนาคารได้ทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นทกุรายของ

ทนุภทัร ระหว่างวนัท่ี 7 สิงหาคม -11 กนัยายน 2555 (รวม 25 วนัทําการ) เพ่ือการเพิกถอนหุ้นของทนุภทัรออกจากการเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ในอตัราการแลกเปล่ียนหุ้นเท่ากบัหุ้นสามญั

ของทุนภัทร 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร 0.9135 หุ้น ภายใต้เง่ือนไขว่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาการทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ จํานวนผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรท่ีตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะต้องมีจํานวนรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทนุภทัร  และในกรณีท่ีผลตอบรับคําเสนอซือ้ท่ีได้มีสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทนุภทัร  ธนาคารจะดําเนินการโอนหุ้นทัง้หมดในบล.เกียรตินาคิน ท่ีราคาเท่ากบัมลูค่า

ตามบญัชี และโอนหุ้นในบลจ.เกียรตินาคิน ท่ีราคาเทา่กบัต้นทนุ ให้กบัทนุภทัร   

การร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทนุภทัรเป็นผลสําเร็จ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2555 โดยเม่ือสิน้สดุการทําคําเสนอ

ซือ้  มีผู้ ถือหุ้นของทุนภทัรร้อยละ 99.93 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทุนภทัรตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

สง่ผลให้ธนาคารมีหุ้นสามญัเพิ่มขึน้ 191,979,745 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทนุได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 25 กนัยายน 

2555 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัท่ีหุ้นของทนุภทัรเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

นอกจากนี ้ธนาคารได้ดําเนินการซือ้หุ้น บลจ.เกียรตินาคิน ในสดัส่วนร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดจากกบข. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2555  โดยได้ชําระราคา 63 

ล้านบาท และรับโอนหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 จํานวน 4.8 ล้านหุ้น และเกิดค่าความนิยม 19 ล้านบาท จากการซือ้หุ้น

ครัง้นี ้ส่งผลให้ธนาคารถือหุ้นในบลจ.เกียรตินาคินทัง้สิน้ร้อยละ 99.9  และต่อมา ในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้

ดําเนินการโอนหุ้นของบลจ.เกียรตินาคิน และในวนัท่ี 2 มกราคม 2556 ธนาคารได้โอนหุ้นของบล.เกียรตินาคิน ให้กบัทนุภทัร 

ตามแผนการร่วมกิจการ  

• การกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารงาน 

ภายหลงัการร่วมกิจการ โครงสร้างการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคารและทนุภทัร จะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจร่วมกนั

ทัง้ในสว่นของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทนุ ทัง้ท่ีเป็นการดําเนินการอยู่ในปัจจบุนัและธุรกิจใหม่ โดยใช้ศกัยภาพ

เชิงบวกของทัง้สององค์กรเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กรโดยรวม   
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โครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการและการบริหารงาน ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการของธนาคาร มีจํานวน 15 ท่าน ทําหน้าท่ีเป็นผู้ กําหนดกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการ

ดําเนินธุรกิจของธนาคาร และบริษัทภายใต้การกํากบัดแูล  

2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ และเป้าหมาย

การปฏิบติังาน รวมทัง้กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปีของธนาคาร และบริษัทภายใต้การกํากบัดแูล เพ่ือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการของธนาคาร  

3) ผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  ประกอบด้วย 

1) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ทําหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยอํานาจ

หน้าท่ีนัน้รวมถงึการกําหนดรายละเอียดแผนธุรกิจ รวมทัง้กํากบัดแูลการบริหารงานของ “ประธานธุรกิจและกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่” ของธนาคาร ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทภายใต้การกํากบัดแูลในกลุม่ธุรกิจ เพ่ือให้บรรลผุลตามนโยบาย เป้าหมาย

ทางการเงิน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี 

2) ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ดแูลการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

3) ประธานธุรกิจตลาดทนุและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ดแูลการดําเนินธุรกิจตลาดทนุ 

(รายละเอียดโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการและการบริหารงาน อยูใ่นข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ) 

3.3 การประกอบธุรกจิ   

3.3.1 โครงสร้างกลุ่มธุรกจิการเงนิเกียรตนิาคนิภทัร 

 ธนาคารเกียรตินาคินเป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  และมีบริษัทยอ่ย ได้แก่ ทนุภทัร 

ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และดําเนินธุรกิจลงทนุ โดยทนุภทัรมีบริษัทยอ่ยให้บริการธุรกิจ

หลกัทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน) (“บล.ภทัร”) และ บล.เกียรตินาคิน รวมทัง้มี บลจ.เกียรตินาคิน 

ให้บริการธุรกิจจดัการกองทนุ  นอกจากนี ้ บริษัทยอ่ย ยงัประกอบด้วย บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั ให้บริการด้าน

กฎหมายแก่บริษัทในกลุม่ธนาคาร  และธนาคาร5ยงัถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือ5แก้ไขปัญหาระบบสถาบนั

การเงิน จํานวน 8 กอง   โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดงันี ้

  

คณะกรรมการธนาคาร   

คณะกรรมการบริหาร   
(Executive Committee)   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
(CEO)   

�ประธานธุรกิจตลาดทนุ 

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

  

  

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  

  
  
  

  
  

ธุรกจิธนาคารพาณิชย์   ธุรกจิตลาดทุน   
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สํานักกฎหมาย

เอราวัณ
กองทุนรวม(1)

99.9%

99.9% 99.9%99.7%

99.9%

 
 

(1) กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 (99.95%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 (99.59%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 (99.97%), กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง (98.91%), 

กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้1 (99.50%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้3 (98.77%), กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล (95.72%) และ กองทนุรวม

แกมมา่ แคปปิตอล (94.03%) 

 

บริษัทลกูของธนาคารท่ีอยู่ในกลุม่ Solo Consolidation และ Full Consolidation ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบ

รวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย แบง่ได้ดงันี ้

1) บริษัทลกูท่ีอยูใ่นกลุม่ Solo Consolidation 

- ไมมี่- 

2) บริษัทลกูท่ีอยูใ่นกลุม่ Full Consolidation 

2.1) ทนุภทัร ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และดําเนินธุรกิจการลงทนุ มีทนุจด

ทะเบียนและชําระแล้ว 1,052 ล้านบาท 

2.2) บล.ภัทร ดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ 8 ประเภท ประกอบด้วย  บริการนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ การค้า

หลกัทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วน

บุคคล การจัดการกองทุนรวม และการจัดการเงินร่วมลงทุน  ซึ่งปัจจุบนั บล.ภัทร ยงัไม่ได้ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลงั 

รวมทัง้ การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 4 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า การเป็นผู้ ค้าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า การเป็นท่ีปรึกษาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้า ซึ่งปัจจบุนั บล. ภทัร ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจใน 2 ประเภทหลงั นอกจากนี ้ยงัได้ขึน้ทะเบียนเป็นท่ีปรึกษา

ประเภท A ให้บริการในฐานะท่ีปรึกษาสาขาการเงินกบักระทรวงการคลงั และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้

ทําหน้าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน และเป็นตวัแทนสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

1,068 ล้านบาท  

2.3) บล.เกียรตินาคิน ดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริการนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และค้า

หลกัทรัพย์ท่ีมิใช่ตราสารหนี ้การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ และการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้

ขายลว่งหน้า  มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 650 ล้านบาท   

2.4) บลจ.เกียรตินาคิน  ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนทุกประเภท ได้แก่ การจัดการ

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ และกองทนุส่วนบคุคล มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 120 

ล้านบาท  

2.5) บริษัทสํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านกฎหมายแก่บริษัทในกลุ่มธนาคาร 

รวมถึง กองทุนรวมต่าง ๆ ท่ีธนาคารถือหน่วยลงทุนอยู่  ในการดําเนินการด้านการบริหารสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนการ
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ดําเนินการด้านกฎหมายเก่ียวกบัการติดตาม เรียกร้อง บงัคบัชําระหนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึง  

การให้บริการปรึกษาในด้านเอกสารสญัญาและข้อกฎหมายตา่งๆ  มีทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
 

3.3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของธนาคารและบริษัทย่อย 

ธุรกิจของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร แบง่ธุรกิจออกเป็น 4 กลุม่ คือ   

1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อยู่ภายใต้การดูแลของประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้ จัดการใหญ่  

ประกอบด้วย สนิเช่ือรายยอ่ย  และสนิเช่ือธุรกิจ ได้แก่ สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และสนิเช่ือเอสเอม็อี   

2) ธุรกิจตลาดทนุ อยู่ภายใต้การดแูลของประธานธุรกิจตลาดทนุและกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประกอบด้วย ธุรกิจ

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  ธุรกิจวานิชธนกิจ  ธุรกิจการลงทนุ และธุรกิจจดัการกองทนุ   

3) ธุรกิจธนบดีธนกิจ (Priority Banking)  ให้บริการด้านเงินฝาก  และการบริหารจัดการทางการเงิน เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการแก่กลุม่ลกูค้าบคุคลสนิทรัพย์สงู (High Net Worth Individual) 

4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เป็นการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลูกหนีท่ี้ประมลูมาจากองค์การเพ่ือการ

ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และกรมบังคับคดี รวมทัง้ให้บริการทรัพย์สินรอการขาย ทัง้สําหรับผู้ ท่ี

ต้องการท่ีพกัอาศยั หรือเพ่ือการลงทนุ 

ทัง้นี ้ธุรกิจธนบดีธนกิจ และธุรกิจบริหารหนี ้ได้แยกออกมาอยู่ภายใต้การดูแลของประธานสายธุรกิจและรายงาน

โดยตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3.3.3 โครงสร้างรายได้ธนาคารและบริษัทย่อย  

 งบการเงินรวมปี 2555 ได้รวมผลการดําเนินงานของทนุภทัรและ บล.ภทัร ตัง้แต่วนัท่ี 12 กนัยายน 2555 เป็นต้นไป 

โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทยอ่ยตามงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้

 

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

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

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

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

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

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

ธรุกิจธนาคารพาณิชย์ 784 8.6 1,071 11.2 1,429 12.4 

ธรุกิจตลาดทนุ 421 4.6 450 4.7 1,035 9.0 

อ่ืนๆ 51 0.6 52 0.5 108 0.9 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 104 1.1 154 1.6 292 2.5 

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

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 109 1.2 -12 -0.1 226 2.0 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 258 2.8 180 1.9 443 3.8 

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

รายได้จากเงินปันผล 65 0.7 55 0.6 23 0.2 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนๆ 182 2.0 167 1.8 209 1.8 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,075 100.0 9,530 100.0 11,518 100.0 
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3.4 กลยุทธ์ขององค์กร 

 ธนาคารมีวิสยัทศัน์ (Vision)  พนัธกิจ (Mission) และค่านิยม (Value) ท่ีชดัเจน และสอดคล้องกบัการพฒันาองค์กร

ตามกลยทุธ์ระยะยาว ดงันี ้

 วิสยัทศัน์ :  ธนาคารเพ่ือความสําเร็จของลกูค้า และประโยชน์ท่ียัง่ยืนตอ่สงัคม 

 พนัธกิจ : 1. ให้บริการอยา่งเช่ียวชาญและครบครัน พร้อมสง่เสริมศกัยภาพของลกูค้าเพ่ือความสําเร็จท่ียัง่ยืน 

  2. ดําเนินการด้วยหลกับรรษัทภิบาล โดยคํานงึถึงผลท่ีผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคมจะได้รับ 

 คา่นิยม :               ใสใ่จ (Passionate)               ไว้ใจได้ (Accountable) 

  - มีความเช่ียวชาญ (Expertise)  -  สร้างความเช่ือถือ (Trustworthiness) 

  - มุง่มัน่ความสําเร็จ (Result Orientation) - มีใจเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship) 

  -  ฝักใฝ่พฒันา (Self Motivation)  -  ยดึมัน่คณุธรรม (Integrity) 

    -  มีความรับผิดชอบ (Accountability) 

 กลยทุธ์ระยะยาวของธนาคาร ประกอบด้วย Strategic Theme ท่ีมุง่เน้น 5 ด้าน คือ  

1) ธนาคารท่ีมุง่เน้นลกูค้ารายยอ่ย (Specialized Retail Bank) 

2) ธนาคารท่ีเช่ียวชาญในธุรกิจเฉพาะด้าน (Niche Bank) 

3) พนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) 

4) กระบวนการทํางานเป็นเลศิ (Operational Excellence) 

5) บคุลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 ธนาคารได้นําเคร่ืองมือ Balanced Scorecard มาใช้ในการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ มีการจดัทําแผนท่ีกลยทุธ์ 

(Strategy Map) ในระดบัองค์กร และระดบัสายงาน เพ่ือสร้างความสอดคล้อง (Alignment) และสมดลุ (Balance) ของ

เป้าหมายในทุกระดบั อนัจะนําไปสู่การขับเคล่ือนองค์กรสู่วิสยัทัศน์ โดยสามารถสรุปสาระสําคญัของแผนท่ีกลยุทธ์ระดับ

องค์กร (Corporate Strategy Map) ได้ดงันี ้

 มมุมองด้านสมรรถภาพขององค์กร (Organizational Capacity Perspective) 

 ธนาคารมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร การพฒันาระบบฐานข้อมลู การสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร และการ

สร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานกบัองค์กร เพ่ือสร้างรากฐานท่ีมัน่คงในการพฒันาธุรกิจตอ่ไปในระยะยาว 

 มมุมองด้านกระบวนการทํางานภายใน (Internal Business Process Perspective) 

 ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันาประสิทธิภาพการทํางานอย่างรอบด้าน ทัง้ในด้านระบบการทํางาน การบริหารความเส่ียง 

รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการทํางานให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งแท้จริง 

 มมุมองด้านลกูค้า (Customer Perspective) 

 ธนาคารมุง่เน้นสร้างความผกูพนัของลกูค้า โดยนําเสนอผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย ทัง้กลุม่

ลกูค้ารายย่อย กลุ่มลูกคา้บุคคลรายใหญ่ และกลุ่มลกูค้าสินเช่ือธุรกิจ รวมถึงการพฒันาภาพลกัษณ์ของธนาคาร และการทํา

ธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 

 ธนาคารมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของสินเช่ือ และรายได้ค่าธรรมเนียม พร้อมกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนิน

ธุรกิจให้อยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้ เพ่ือให้ธนาคารมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงแข็งแรง ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะนําไปสู่

ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
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 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเข้าร่วมกิจการกบัทนุภทัร กลุ่มธุรกิจมีนโยบายมุ่งเน้นการพฒันาองค์กรเพิ่มเติมใน 5 ด้านท่ี

สําคญั ได้แก่ 

1) ความคล่องตัว (Flexible) เป็นองค์กรท่ีมีความคลอ่งตวัสงู ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้หลากหลาย

รูปแบบ 

2) ความเร็ว (Speed) เป็นองค์กรท่ีสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยกระบวนการตัดสินใจท่ี

กระชบัฉบัไว 

3) นวัตกรรม (Innovation) เป็นองค์กรท่ีมีนวตักรรม โดยปรับปรุงกระบวนการทํางาน และผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้อง

กบัแนวโน้มของตลาดอยา่งสม่ําเสมอ 

4) คุณภาพ (Quality) เป็นองค์กรท่ีมีการใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างคุ้มค่า ทัง้ทรัพยากรบุคคล เงินทุน และระบบ

สารสนเทศ 

5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยควบคมุต้นทนุในการดําเนินงานให้อยู่ในระดบัท่ี

สามารถแข่งขนัได้เป็นอยา่งดี 
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44..    การประกอบธุรกจิของการประกอบธุรกจิของกลุ่มกลุ่มธุรกจิการเงนิธุรกจิการเงนิเกียรตนิาคินเกียรตนิาคินภทัรภทัร  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 ภายหลงัการร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทนุภทัรเป็นผลสําเร็จ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร แบ่งการ

ดําเนินธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจ  ได้แก่  1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2) ธุรกิจตลาดทุน 3) ธุรกิธนบดีธนกิจ และ 4) ธุรกิจ

บริหารสนิทรัพย์ โดยมีรายละเอียดผลิตภณัฑ์และบริการดงันี ้  

 

4.1 ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ  

4.1.1 ธุรกจิธนาคารพาณิชย์  แบง่ออกเป็น 

1) สนิเช่ือรายย่อย 

ดําเนินการโดยสายธนาคารรายย่อยของธนาคาร เน้นการให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้ารายย่อยท่ีเป็นบุคคล

ธรรมดา โดยมีผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีสําคญั ดงันี ้

1.1) สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  

ธนาคารให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ทุกประเภท ทัง้รถใหม่ และใช้แล้ว ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์

อเนกประสงค์ รถยนต์เชิงพาณิชย์  แก่บุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีต้องการซือ้รถยนต์มาใช้งานโดยทัว่ไป   ผู้ เช่าซือ้จะ

ชําระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และผ่อนชําระค่างวดเป็นจํานวนเท่าๆ กัน ตลอดอายสุญัญาเช่าซือ้  และ/หรือธนาคารมี

กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้ เช่าซือ้จะผ่อนชําระเงินกู้ครบถ้วน  ระยะเวลาการเช่าซือ้ 12-84 เดือน  

และมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีตามอตัราตลาด ณ วนัท่ีทําสญัญา 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้บริการด้านอ่ืนๆ เก่ียวกบัรถยนต์ เช่น บริการต่อภาษีรถยนต์ประจําปี บริการด้าน

การขอใบอนญุาตเก่ียวกบัรถยนต์ บริการด้านการทําประกนัภยั และภาษีรถยนต์อีกด้วย ซึง่ให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ี

ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั  

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 72.2 ของสินเช่ือรวม  โดยมีอตัรา

การเติบโตของเงินให้สินเช่ือสงูถึงร้อยละ 25.9  จาก 96, 946 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เป็น 122,093 

ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีสดัสว่นการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วเฉล่ียร้อยละ 53 ต่อ 

47 ในปี 2555 และแบง่สดัสว่นสนิเช่ือเช่าซือ้ตามภมิูภาคและประเภทของรถ ได้ดงันี ้

 

ต่างจังหวัด 

77%

กทม.

23%
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  ธนาคารยงัคงมุ่งเน้นท่ีจะขยายธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้อย่างต่อเน่ืองต่อไป โดยให้ความสําคญักบัการบริการท่ี

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเน้นควบคมุคณุภาพของสินเช่ือให้อยู่ในระดบัท่ีดี  สําหรับการกําหนดอตัราดอกเบีย้การ

ให้กู้ ยืมจะอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตัราตลาด  และสอดคล้องกบัระยะเวลาการผอ่นชําระ 

1.2) สนิเช่ือบุคคล 

สินเช่ือบคุคล เป็นสินเช่ืออเนกประสงค์เพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ลกูค้าเช่าซือ้รถยนต์ท่ีมีประวติัการ

ผ่อนชําระท่ีดี  วงเงินสงูสดุ 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชําระนานสงูสดุถึง 48 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเช่ือ 

Term Loan คือ สินเช่ืออเนกประสงค์ ท่ีไม่ต้องใช้หลกัทรัพย์ หรือ บคุคลคํา้ประกนั ทําสญัญาผ่อนชําระคืนให้แก่

ธนาคารเป็นจํานวนเงินแต่ละงวดตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือช่วยเสริมสภาพคลอ่ง และสินเช่ือ Revolving Loan ผู้

ขอกู้จะได้รับเป็นวงเงินสินเช่ือพร้อมบตัรกดเงินสด KK Cash Card ซึง่เบิกถอนเป็นเงินสดได้ด้วยการใช้บตัรทํา

รายการเบิกถอนผา่นเคร่ือง ATM Pool โดยมีเง่ือนไขชําระคืนขัน้ต่ําแตล่ะงวดตามท่ีธนาคารกําหนด  

1.3) สนิเช่ือเคหะ 

 สินเช่ือเคหะ เป็นบริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือซือ้ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง โดย

ธนาคารได้ขยายพืน้ท่ีการให้บริการจากเดิมเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจงัหวดัชลบรีุ ไปยงัทัว่ประเทศ  

นอกจากนี ้ธนาคารได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกบับรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.)  ในการจดั

สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยัดอกเบีย้คงท่ี  ซึง่ บตท. ได้ทยอยจดัซือ้สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยัจากธนาคาร  

ทัง้นี ้ ธนาคารและบตท.  ได้ดําเนินการตามโครงการร่วมมือกบัผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ในการออก

ผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัสําหรับลกูค้าโครงการฯ  โดยในปี 2555 ธนาคารได้โอนขายสินเช่ือเคหะให้บตท. รวม

ทัง้สิน้ 1,003 ล้านบาท 

1.4) สนิเช่ือ Micro SMEs 

 สินเช่ือ Micro SMEs เป็นสินเช่ือท่ีให้แก่ลกูค้าบคุคลหรือ นิติบคุคลท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทัง้ภาค

บริการ ค้าส่ง และค้าปลีก และมีวงเงินหลากหลายรูปแบบ อาทิ วงเงินเพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ 

วงเงิน O/D วงเงินเพ่ือขยายกิจการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเช่ือแบบไม่มีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั  และสินเช่ือ

แบบมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั     

1.5) บริการเงนิฝาก 

 ธนาคารให้บริการด้านเงินฝากกบักลุ่มลกูค้าทัง้ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบคุคล โดยจําแนกเป็น 3 

ประเภทหลกั ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา โดยเน้นการให้ผลตอบแทนท่ี

คุ้มคา่กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัมีการพฒันาผลติภณัฑ์และการให้บริการอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพิ่ม

ระดบัความพงึพอใจของลกูค้า  

1.6) สนิเช่ือรถเพ่ือเงนิสด  (Car Cash) 

 สินเช่ือรถเพ่ือเงินสด ให้บริการวงเงินสินเช่ือประเภท Term loan แก่ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิรถยนต์ท่ีปลอดภาระหนี ้

และนํามาเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกันกบัทางธนาคาร โดยโอนเปล่ียนช่ือผู้ ถือกรรมสิทธ์ิเป็นธนาคาร โดยกลุ่มลกูค้า

เป้าหมาย คือ กลุม่ลกูค้าเคยจดัเช่าซือ้กบัธนาคาร และกลุม่ลกูค้าภายนอกทัว่ไป 
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1.7) บริการประกันภัยและบริการประกันชีวติ (Bancassurance) 

ธนาคารให้บริการเป็นนายหน้าประกนัภยัทัง้ประกนัชีวิต และประกนัวินาศภยั โดยร่วมมือกบักลุม่พนัธมิตร 

หรือ บริษัทประกนัภยัชัน้นําท่ีมีช่ือเสียง ในการออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการประกนัภยัประเภทต่างๆ ให้แก่ลกูค้า

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร   ได้แก่ ประกนัภยัรถยนต์ทกุประเภท และประกนัชีวิต (Car Shield) แบบคุ้มครอง

วงเงินสนิเช่ือรถยนต์ กรณีผู้ เช่าซือ้รถยนต์เสียชีวิต  

1.8) การประมูลรถยนต์ 

ธนาคารจดัให้มีการประมลูรถยนต์ใช้แล้วจากลกูค้าของธนาคาร ท่ีศนูย์ประมลูรถยนต์ของธนาคาร ซึง่มี  2 

แหง่ คือ ถนนบางนา-ตราด กม. 8 และจงัหวดัอดุรธานี ทกุเดือน  

ศนูย์ประมลูรถยนต์ของธนาคารได้รับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 เป็นแห่ง

แรกในประเทศไทย ในปี 2554 เน่ืองจากเป็นศนูย์ประมลูท่ีให้บริการครบวงจรและมีมาตรฐานสําหรับผู้ประกอบการ

รถใช้แล้ว และเป็นทางเลือกสําหรับประชาชนทัว่ไป  

2) สนิเช่ือธุรกจิ  

ประกอบด้วยสนิเช่ือ 2 ประเภทหลกั คือ สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.2  ของสินเช่ือ

รวม และสนิเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี มีสดัสว่นร้อยละ 11.0 ของสนิเช่ือรวม  รายละเอียดของสนิเช่ือประเภทตา่งๆ มีดงันี ้

2.1)  สนิเช่ือธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

ธนาคารเกียรตินาคินให้บริการสินเช่ือ สําหรับผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์  หรือผู้ประกอบการพฒันา

โครงการท่ีอยู่อาศยั รายกลางและรายเล็ก ทัง้ในกรุงเทพฯ และส่วนภมิูภาค โดยมีทีมงานให้บริการสินเช่ือครบวงจร  

รวมถึงผู้ เช่ียวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ท่ีพร้อมให้คําปรึกษา คําแนะนํา ด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง  ด้านสถาปนิก

การออกแบบ  ข้อมลูวิจยัและพฒันา  ข้อกฎหมายตา่งๆ  นอกจากนี ้ยงัมีเครือข่ายให้การสนบัสนนุ ทัง้ด้านการตลาด 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการบริหารโครงการ เพ่ือช่วยเพิ่มศกัยภาพในการทําธุรกิจของลกูค้า 

 สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เป็นสินเช่ือประเภท Project Finance ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาโครงการ

ท่ีอยู่อาศัยท่ีชัดเจน ธนาคารมุ่งเน้นความสะดวกให้แก่ลกูค้า โดยมีขัน้ตอนการอนุมติัท่ีรวดเร็ว ให้วงเงินตรงตาม

ความต้องการของผู้ประกอบการ และกําหนดรูปแบบการผอ่นชําระให้สอดคล้องกบัรายได้ของลกูค้า   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีจํานวน 20,446 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 21.3

จากสิน้ปี 2554 แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรรและทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 72 และโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 28 

2.2)  สนิเช่ือธุรกจิเอสเอม็อี  

  สินเช่ือท่ีให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั   

ธนาคารมีสินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี ณ สิน้ปี 2555 จํานวน 18,861 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.3 จากสิน้ปี 2554 โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้ 
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2.2.1) สนิเช่ือธุรกจิอพาร์ทเม้นท์ 

สินเช่ือท่ีให้แก่ ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า รวมถึงเซอร์วิส-อพาร์ทเม้นท์ อาคารท่ีอยู่อาศยั

รวมเพ่ือเช่า  และหอพกั ทัง้ท่ีเป็นโครงการใหม่ และปรับปรุงโครงการเดิม โดยธนาคารมีสถาปนิก วิศวกร ดูแลให้

คําปรึกษาเร่ืองแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างหอพกั หรืออพาร์ทเมนท์ให้ได้มาตรฐาน 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการท่ีมีท่ีดินของตนเองอยู่ในทําเลเป้าหมายต้องการสร้างท่ีพกัอาศยัให้

เช่า กลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีหอพกัหรืออพาร์ทเม้นท์ท่ีเปิดดําเนินการแล้ว และท่ีต้องการเงินกู้ เพ่ือนําไปใช้ขยายธุรกิจ 

หรือเพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องพกั หรืออพาร์ทเม้นท์เพิ่มเติม  

2.2.2) สนิเช่ือธุรกจิขนส่ง (Logistics)  

บริการสินเช่ือให้กบักลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง เช่น กลุ่มบรรทกุปนูซีเมนต์  กลุ่มบรรทกุนํา้มนั  กลุ่ม

ขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือการนําเข้าและสง่ออก  กลุม่ขนสง่ยานยนต์และอะไหล่ เป็นต้น  โดยมีบริการวงเงินสินเช่ือ

ประเภทต่างๆ เช่น  วงเงินเช่าซือ้สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า (Car rent) วงเงินเช่าซือ้รถบรรทกุสิบล้อ 

รถบรรทกุหกล้อ รถหวัลาก หางพ่วงจํานวนตัง้แต่ 2 คนัขึน้ไป   วงเงินกู้ เพ่ือซือ้ท่ีดิน ก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้ในธุรกิจ

ขนสง่   และวงเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือใช้ในกิจการขนสง่ เป็นต้น 

2.2.3) สนิเช่ือธุรกจิฟลอร์แพลน (Floor Plan) 

บริการสินเช่ือให้กับผู้ ประกอบการตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ใหม่ และเต็นท์รถมือสอง เพ่ือเป็นเงินทุน

หมนุเวียนในธุรกิจรถยนต์  ได้แก่  วงเงินสินเช่ือหมนุเวียน  วงเงินกู้  (Long Term Loan) รวมถึง หนงัสือคํา้ประกนั 

(LG) และเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกู้  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจ

และขยายธุรกิจได้ในระยะยาว  

2.2.4) สนิเช่ือธุรกจิสิ่งพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ 

มุ่งเน้นการสนับสนุนสินเช่ือในธุรกิจโรงพิมพ์  และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ทัง้ประเภทกระดาษ และพลาสติก   

เช่น สินเช่ือเพ่ือขยายโรงงาน  เพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือใช้ในธุรกิจ  วงเงินหมนุเวียนท่ีมีหลกัประกนัสําหรับใช้ในธุรกิจ   

วงเงินชําระหนี ้(Refinance) และสนิเช่ือเพ่ือการนําเข้า 

  

4.1.2 ธุรกจิตลาดทุน  

ดําเนินการโดยบริษัทย่อยของธนาคาร  ได้แก่ ทนุภทัร  บล.ภทัร  บล.เกียรตินาคิน และ บลจ.เกียรตินาคิน  โดย

แบง่ธุรกิจหลกัออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้

1) ธุรกจินายหน้า (Agency Business) 

บล.ภทัร และ บล.เกียรตินาคิน ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตลาด mai และตลาดอนพุนัธ์ โดย บล.ภทัร และ 

บล.เกียรตินาคิน เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายเลข 6 และหมายเลข 19 ตามลําดบั  

บล.ภทัร ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์แก่ ลกูค้าสถาบนัทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ และลกูค้าบคุคลรายใหญ่ (High Net Worth Individual) ในขณะท่ี บล.เกียรตินาคิน ให้บริการแก่ลกูค้า

บคุคลทัว่ไป 
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ในปี 2555 บล.ภทัร มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในอนัดบัท่ี 9 หรือคิดเป็นสว่น

แบง่การตลาดร้อยละ 4.25 ของมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บล.ภทัร มีรายได้คา่ธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรัพย์เป็นจํานวน 933.93 ล้านบาท และมีสดัสว่นรายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภท

สถาบนัและลกูค้าบคุคลรายใหญ่ประมาณร้อยละ 62.24 และร้อยละ 37.76 ตามลําดบั  

รายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภทสถาบนัของบล.ภทัร ร้อยละ 56.87 มาจากลกูค้า

สถาบนัตา่งประเทศ รายได้จากเมอร์ริล ลนิช์ คิดเป็นร้อยละ 83.31 ของรายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จาก

ลกูค้าประเภทสถาบนัตา่งประเทศทัง้หมด ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งบล.ภทัร และเมอร์

ริล ลนิช์ โดยเมอร์ริล ลินช์ จะดําเนินการสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ประเภททนุ (Equity Securities) ท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือบญัชีของตนอยา่งน้อยร้อยละ 80.00 ผ่าน บล.ภทัร และเมอร์ริล ลนิช์ จะชําระคา่ธรรมเนียม

ในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบล.ภทัร ในอตัราตามท่ีตกลงกนัในสญัญา  

ในสว่นของคําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลนิช์ เพ่ือบญัชีลกูค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) เมอร์ริล 

ลนิช์ จะดําเนินการอยา่งสมเหตสุมผล (Reasonable Endeavors) ภายใต้เง่ือนไขของการซือ้ขายในราคาท่ีดีท่ีสดุ 

(Best Execution) เพ่ือให้คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลนิช์ เพ่ือบญัชีลกูค้ารายใหญ่ของตนเองทัง้หมด

ดําเนินการผา่น บล.ภทัร เช่นกนั รวมทัง้ชําระคา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้แก่บล.ภทัร ในอตัราร้อยละ 

60.00 ของคา่ธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลินช์ เพ่ือบญัชีลกูค้ารายใหญ่ของตน

ทัง้หมดผา่นทางบล.ภทัร ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในสญัญา ดงันัน้ เมอร์ริล ลนิช์ จงึเป็นลกูค้าประเภทสถาบนั

ตา่งประเทศรายใหญ่ท่ีสดุของ บล.ภทัร (ทัง้ในสว่นของการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือบญัชีของตนเองและตามคําสัง่ของ

ลกูค้าของตน) ทัง้นี ้ หากบล.ภทัร มีความประสงค์ท่ีจะให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าประเภทสถาบนั

การเงินตา่งประเทศ (International Investment Bank or Financial Institution) หรือสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจแข่งขนั

กบัเมอร์ริล ลนิช์   บล.ภทัร ต้องได้รับความยินยอมจากเมอร์ริล ลินช์ ในกรณีท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้าดงักลา่วโดยตรง 

ลกูค้าประเภทสถาบนัในประเทศของบล.ภทัร ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

กองทนุสว่นบคุคล กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สํานกังานประกนัสงัคม บริษัทประกนัชีวิต และบริษัท

ประกนัภยั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บล.ภทัร มีลกูค้าประเภทสถาบนัในประเทศจํานวน 40 รายท่ีทําการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ผ่านบล.ภทัร อยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบระยะเวลา 1 ปี 

บล.ภัทร ให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าบุคคลรายใหญ่ผ่านเจ้าหน้าท่ีการตลาด (Financial 

Consultant) และผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการตลาด ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนกบัสํานกังานก.ล.ต. ให้สามารถทําหน้าท่ี

เป็นผู้แนะนําการลงทนุทัง้ในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารอนพุนัธ์ หรือหน่วยลงทนุ ณ สิน้ปี 

2555 บล.ภทัร มีสินทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้การให้คําแนะนําการลงทนุของลกูค้าบคุคลรายใหญ่มลูค่ารวม 181,988 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จาก 138,636 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 โดย ณ สิน้ปี 2555 บล.ภทัร มีบญัชีลกูค้าบคุคลทัง้สิน้ 7,728 

บญัชี และมีบญัชีลกูค้าบคุคลท่ีซือ้ขายตอ่เน่ืองอยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบระยะเวลา 1 ปี จํานวน 3,757 บญัชี 
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ตารางแสดงถึงรายละเอียดของมูลค่าการซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายได้ค่าธรรมเนียม

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และสว่นแบง่การตลาดของบล.ภทัร สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ลูกค้าสถาบนัใน

ประเทศ 

ลูกค้าสถาบนั 

ต่างประเทศ 

ลูกค้าบุคคล

รายใหญ่ 

มลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ บล. ภทัร (ล้านบาท) 126,493.00 287,135.68 171,343.33 

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

รายได้คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ล้านบาท) 250.68 330.59 352.66 

สดัสว่นคา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 26.84 35.40 37.76 

    ท่ีมา:  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู บล.ภทัร 

 หมายเหต ุ 1.   สว่นแบง่การตลาดคํานวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าแตล่ะประเภทของ บล.ภทัร หารด้วย   มลูค่า  

รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของลกูค้าประเภทนัน้ๆ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศในแตล่ะปีท่ี

เก่ียวข้อง 

2. ส่วนแบ่งการตลาดของลูกค้าสถาบันในประเทศคํานวณจากมูลค่ารวมการซือ้ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันใน

ประเทศหารด้วยมลูค่ารวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัในประเทศท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศหลงัหกัออก

ด้วยมลูคา่รวมการซือ้ขายของบญัชีซือ้ขายเพ่ือบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary Account) 

3. ส่วนแบ่งการตลาดของลูกค้าสถาบันต่างประเทศคํานวณจากมูลค่ารวมการซือ้ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบัน

ตา่งประเทศหารด้วยมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัต่างประเทศท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศหลงัหกั

ออกด้วยมลูคา่รวมการซือ้ขายของลกูค้าทัว่ไปท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ 

ในการให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้า  บล.ภทัร ได้ใช้จุดเด่นในด้านงานวิจยัเพ่ือสร้างความ

แตกต่างจากบริษัทหลกัทรัพย์อ่ืนๆ โดยสายงานวิจยัของ บล.ภทัร ทําหน้าท่ีวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและตราสาร

ทนุ รวมทัง้ให้คําแนะนําด้านการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แก่ลกูค้าของทัง้ 

บล.ภทัร และลกูค้าของเมอร์ริล ลนิช์  

ภายใต้สัญญาความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างบล.ภัทร กับเมอร์ริล ลินช์ นักวิเคราะห์ของบล.ภัทร จะ

ทํางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและการเมือง กลยทุธ์การลงทนุ ตลอดจนบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเมอร์ริล ลินช์ จะนําบทวิจัยดงักล่าวเผยแพร่แก่ลกูค้าของเมอร์ริล 

ลินช์ ในต่างประเทศภายใต้ช่ือของเมอร์ริล ลินช์ ขณะท่ี บล.ภทัร จะเป็นผู้ เผยแพร่งานวิจยัชิน้เดียวกนัแก่ลกูค้าของ 

บล.ภทัร ในประเทศไทยภายใต้ช่ือของ บล.ภทัร 

สําหรับการเป็นนายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บล.ภทัร ได้รับใบอนญุาตเพ่ือประกอบธุรกิจการเป็น

ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากสํานกังานก.ล.ต. รวมทัง้ได้เข้าเป็นสมาชิกประเภทตวัแทนซือ้ขายสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้ากบัตลาดอนพุนัธ์และบริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั  โดยในปี 2555 บล.ภทัร มีรายได้

ค่านายหน้าจากการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจํานวน 66 ล้านบาท ลดลงจาก 69 ล้านบาทในปี 

2554 และมีสว่นแบง่การตลาดในตลาดอนพุนัธ์ (วดัตามจํานวนสญัญาท่ีซือ้ขาย) ในปี 2555 เทา่กบัร้อยละ 6.79 

นอกจากนี ้บล.ภทัร ยงัได้ให้บริการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  ซึง่ได้รับ

ใบอนญุาตจากคณะกรรมการก.ล.ต.  ให้ประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Principal) ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้าของ 

บล.ภทัร ซึ่งเป็นผู้ ให้ยืมและผู้ ยืมหลกัทรัพย์ ประกอบด้วยลกูค้าประเภทสถาบนั ลกูค้าบุคคลรายใหญ่ และฝ่ายค้า

หลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของ บล. ภัทร โดย บล.ภัทร ทําหน้าท่ีเป็นคู่สัญญากับผู้ ยืมและผู้ ให้ยืม
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หลกัทรัพย์ เป็นการให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้า โดยธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นีมี้ส่วนช่วย

พฒันากลยทุธ์ในการลงทนุและเป็นการเสนอทางเลือกใหมใ่ห้กบันกัลงทนุ 

บล.เกียรตินาคิน ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไป ทัง้ชาวไทยและ

ต่างประเทศ โดยนกัลงทนุทัว่ไปสามารถใช้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้ในระบบซือ้ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีการตลาด โดย

การสง่คําสัง่ซือ้ขายผา่นห้องค้าหลกัทรัพย์ ทัง้ประเภทบญัชีเงินสดและบญัชีมาร์จิน้ และในระบบอินเทอร์เน็ต 

ในปี 2555 บล.เกียรตินาคิน มีส่วนแบ่งการตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในอนัดบัท่ี 23 หรือ

คิดเป็นสว่นแบง่การตลาดร้อยละ 1.47 ของมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  บล.เกียรตินาคิน มีรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นนายหน้าซือ้

ขายหลกัทรัพย์จํานวน 411 ล้านบาท และรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตวัแทนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจํานวน  52 

ล้านบาท 

2) ธุรกจิวานิชธนกจิ (Investment Banking Business) 

บล.ภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ โดยให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์  

บล.ภทัร เป็นผู้ นําในธุรกิจวานิชธนกิจ โดยได้ทําหน้าท่ีในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จดัการการจดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์ให้แก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชัน้นําตา่งๆ ของประเทศ   

ตวัอยา่งผลงานท่ีผา่นมาของ บล.ภทัร ได้แก่ การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ให้แก่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) บริษัท 

โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน) บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท โรงกลัน่นํา้มนัระยอง จํากดั 

(มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป  

โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ เป็นต้น  

ในปี 2555 บล.ภทัร สามารถช่วยให้ลกูค้าสามารถระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 

134,648 ล้านบาท โดยสามารถแบง่ประเภทการเสนอขายหลกัทรัพย์ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

2.1) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไป 3 รายการ  

ช่ือผู้รับบริการ รายละเอียดของ

โครงการ 

มูลค่าของ

รายการ  
(ล้านบาท) 

ความสําเร็จในการดาํเนินการ 

 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

การเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุตอ่

ประชาชนทัว่ไปโดย

เฉพาะเจาะจง 

92,300 • เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีมีมลูคา่ของรายการ

สงูท่ีสดุจากประเทศไทย 

• ได้รับรางวลั Best Secondary Deal of the Year in 

South East Asia จาก  Alpha Southeast Asia  

• ได้รับรางวลั Triple A Regional Deal Award ในสาขา 

Best Secondary Offering จาก The Asset 

 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท 

การเสนอขายหน่วย

ลงทนุเพ่ิมทนุตอ่

ประชาชน 

7,546 - 

 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท 

การนําหน่วยลงทนุ

ออกเสนอขายตอ่

ประชาชนทัว่ไปเป็น

ครัง้แรก 

18,408 • เป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ิมทนุของกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีมลูคา่รายการสงูท่ีสดุจากประเทศ

ไทย 

• ได้รับรางวลั Best Thailand Deal จาก Finance Asia 
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2.2) การเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดั 4 รายการ  

ช่ือผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของ

รายการ  
(ล้านบาท) 

ความสําเร็จในการดาํเนินการ 

 

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั จํากดั 

(มหาชน) 

การเสนอขายหุ้นสามญัแบบ

ข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดั 

6,728 - 

 
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล 

จํากดั (มหาชน) 

การเสนอขายหุ้นสามญัแบบ

ข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดั 

4,291 - 

 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) การเสนอขายหุ้นสามญัในช่วง

ปิดทําการกลางวนัของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้แก่

ผู้ลงทนุในวงจํากดั 

4,544 • เป็นการดําเนินการเสนอขายหุ้นสามญั

ในช่วงปิดทําการกลางวนัของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ครัง้แรกของประเทศไทย 

 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั 

(มหาชน) 

การเสนอขายหุ้นสามญัแบบ

ข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดั 

833 - 

นอกจากนี ้ บล.ภทัร ยงัเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบับริษัทตา่งๆ ในการควบ

รวมกิจการ  การหาผู้ ร่วมทนุและพนัธมิตรทางธุรกิจ  การปรับโครงสร้างกิจการ  และการให้บริการและคําแนะนําตรา

สารทางการเงินตา่งๆ โดยในปี 2555 บล.ภทัร ได้ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการให้กบั 3 

บริษัท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 19,247 ล้านบาท 

 ช่ือผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

 
 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 

(มหาชน)  

การควบรวมกิจการลกูค้ารายย่อยของ HSBC 3,557 

 บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) การเข้าซือ้กิจการของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จํากดั 

(มหาชน) ด้วยวิธีการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด (Tender Offer) 

9,508 

 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) การควบรวมกิจการระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

และบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

6,182 

 

ทัง้นี ้ ในปี 2555 บริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยได้มีการดําเนินการเข้าซือ้หรือควบรวมกิจการกบับริษัทใน

ตา่งประเทศหลายรายการด้วยกนั เน่ืองจากโอกาสในการขยายกิจการภายในประเทศมีจํากดั ประกอบกบับริษัท

ขนาดใหญ่ของประเทศไทยเหลา่นีมี้ฐานะทางการเงินท่ีแข็งแรง นอกจากนี ้ ยงัมีการรวมตวักนัระหวา่งกิจการของ

บริษัทภายในประเทศ (Consolidation) เพ่ือเสริมสร้างประสทิธิภาพในการประกอบการและโอกาสในการแข่งขนั  

ดงันัน้ ในปี 2556 นี ้บล.ภทัร จะดําเนินการเพ่ือเน้นการหาช่องทางรายได้ในสว่นของคา่ธรรมเนียมในการเป็น

ท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสว่นของการควบรวมกิจการ ร่วมไปกบังานระดมทนุผา่นตลาดทนุ ใน

ขณะเดียวกนั บล.ภทัร จะทําการตลาดในเชิงรุกมากขึน้ เพ่ือให้เข้าถงึกลุม่ลกูค้าใหม ่ ทัง้บริษัทขนาดใหญ่ท่ียงัไม่ได้

ระดมทนุและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทขนาดกลางซึง่เดิมไมไ่ด้เป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของ บล.

ภทัร โดย บล.ภทัร จะมุง่เน้นให้เหน็ถงึประโยชน์ของการเข้าถงึช่องทางการระดมทนุโดยผา่นตลาดทนุ  

นอกจากนี ้บล.ภทัร ยงัมุ่งท่ีจะหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้กบัลกูค้าของ บล.ภทัร ซึ่งรวมถึงโอกาสในการ

เข้าซือ้หรือครอบงํากิจการทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มศักยภาพและก่อให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจและการ

ลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการระดมทุนในอนาคต ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
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ผลกัดันให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบตลอดจนแนวปฏิบัติเพ่ือให้เอือ้ต่อการระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ

เหตกุารณ์  ซึง่จําเป็นอยา่งย่ิงในช่วงท่ีสภาวะตลาดทนุมีความผนัผวนอยา่งสงูดงัเช่นในปัจจบุนั 

ทัง้นี ้ บล.ภทัร จะมุง่เน้นท่ีจะหาช่องทางท่ีจะช่วยสง่เสริมให้ บล.ภทัร  สามารถให้บริการให้แก่ลกูค้าของ บล.

ภทัร อยา่งมีประสทิธิภาพมาก เพ่ือเพิ่มช่องทางในการจําหน่าย (Distribution Channel) อีกทัง้ บล.ภทัร จะแสวงหา

แนวทางในการออกผลติภณัฑ์ตราสารใหม่ ๆ ซึง่อาจเกิดจากการร่วมมือของหน่วยงานภายใน บล.ภทัร เอง หรือจาก

การทํางานร่วมกบับคุคลภายนอก 

3) ธุรกจิการลงทุน (Investment Business) แบง่ออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้

3.1) การลงทนุระยะปานกลางและระยะยาว  

 ดําเนินการโดยฝ่ายลงทนุ (Direct Investment Department) ของทนุภทัร ภายใต้กํากบัดแูลของ

คณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) ของธนาคาร โดยคณะกรรมการการลงทนุจะพิจารณาอนมุติั

การเข้าลงทนุหรือจําหน่ายเงินลงทนุในแตล่ะคราวและกําหนดอตัราผลตอบแทนและระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

โดยเน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุหรือกึง่ทนุ ทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีระยะเวลาการลงทนุ

เฉล่ียระหวา่ง 1-5 ปี ทัง้นี ้ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรจะลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเช่ือวา่มีราคาต่ํากวา่มลูคา่ทางปัจจยัพืน้ฐาน

ท่ีควรจะเป็น (Undervalued Stock) ซึง่กิจการดงักลา่วจะต้องมีผู้บริหารท่ีมีความสามารถ มีโครงสร้างทางธุรกิจ 

(Business Model) ท่ีดี มีโอกาสท่ีจะเติบโตทางธุรกิจ และมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนตอ่ทนุท่ีดี (Return on 

Invested Capital) นอกจากนี ้ กิจการดงักลา่วจะต้องมีความสามารถในการแข่งขนัท่ียัง่ยืน (Sustainable 

Competitive Advantage) โดยในการลงทนุ ทนุภทัรอาจจะสง่ผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทท่ีได้เข้าลงทนุใน

บางกรณี อยา่งไรก็ตาม การสง่ผู้แทนดงักลา่วมิใช่เป็นเง่ือนไขหลกัในการเข้าลงทนุ 

ทัง้นี ้ ทนุภทัรได้ให้ความสําคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการลงทนุของทนุภทัร และการ

ลงทนุของลกูค้าของ บล.ภทัร ดงันัน้ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรจงึเป็นเสมือนนกัลงทนุทัว่ไปท่ีเป็นลกูค้าคนหนึง่ของบล.

ภทัร และไมมี่สทิธิได้รับข้อมลูหรือบทวิจยัท่ีแตกตา่งจากลกูค้ารายอ่ืนของบล.ภทัร นอกจากนี ้ ยงัมีการกําหนด

นโยบายในการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน และ Chinese Wall ระหวา่งสอง

บริษัท เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาลท่ีดี และขจดัปัญหาใดๆ ทางด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ี

อาจมีขึน้ในอนาคต 

ในการบริหารความเส่ียง ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีนโยบายวิเคราะห์การลงทนุ ทัง้ในด้านโอกาสในการสร้าง

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทนุ โดยจะกําหนดและจดัเตรียมข้อเสนอการลงทนุ ซึ่งจะรวมถึงการกําหนด

ระยะเวลา เง่ือนไข และแนวทางในการจําหน่ายเงินลงทุน โดยท่ีคณะกรรมการการลงทุนจะต้องพิจารณาอนุมัติ

ข้อเสนอการลงทุนก่อนการลงทุนทุกครัง้ ซึ่งจะแตกต่างกันตามแต่ละกรณี และเม่ือลงทุนแล้ว คณะกรรมการการ

ลงทุนจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงติดตามการลงทุนเป็นรายวันภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงท่ี

กําหนด โดยกําหนดให้มีการแจ้งหรือเรียกประชมุคณะกรรมการการลงทนุเพ่ือทบทวนการลงทนุทกุครัง้ท่ีราคาตลาด

ของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุเกิดผลขาดทนุถึงระดบัท่ีกําหนดไว้ หรือมีการเปล่ียนแปลงในการถือครองการลงทนุท่ีทําให้

เกิดความเส่ียงจากการกระจกุตวัของการลงทนุท่ีมากเกินกําหนด (Concentration Risk) รวมทัง้มีการประเมินความ

เส่ียงของเงินลงทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ (Market Risk) เป็นระยะ นอกจากนี ้ฝ่ายลงทนุ

ของทนุภทัรจะคอยติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีได้เข้าลงทนุ เพ่ือตรวจสอบและประเมินการลงทนุอยู่เสมอ 
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และอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ ในการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนได้ โดยการ

ตดัสนิใจในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ จะอยูใ่นกรอบการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทนุ 

สําหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัททนุภทัรได้กําหนดวงเงินในการลงทนุเพิ่มสทุธิในปี 2555 เป็นจํานวนไม่

เกิน 800ล้านบาท และมีนโยบายในการลงทนุในสินทรัพย์และ/หรือหลกัทรัพย์ของบริษัทแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 50

ล้านบาท ทัง้นี ้นโยบายดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนไปตามแผนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน และสภาวะ

ตลาดทนุ โดยฝ่ายลงทนุของทนุภทัรจะพิจารณาถึงปัจจยัหลายประการก่อนทําข้อเสนอการลงทนุต่อคณะกรรมการ

การลงทนุ เช่น การเข้าเย่ียมชมกิจการ (Company Visit) การสมัภาษณ์ผู้บริหาร การวิเคราะห์สภาวะอตุสาหกรรม 

การวิเคราะห์มลูค่าพืน้ฐานของหลกัทรัพย์ การศกึษาระบบการควบคมุภายในและระบบธรรมาภิบาลของบริษัทท่ีจะ

เข้าลงทนุ และความเส่ียงในการลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือให้แน่ใจว่าการลงทนุดงักล่าวสามารถให้ผลตอบแทนท่ีดีใน

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม  

ณ สิน้ปี 2555 ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์คงเหลือมลูค่า 1,637 ล้านบาท มีผลตอบแทน

จากการลงทนุตามงบกําไรขาดทนุสําหรับปี 2555 จํานวน 787 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากเงินปันผล 38 

ล้านบาท กําไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์จํานวน 408 ล้านบาท และมีกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จํานวน 341 ล้านบาท 

3.2) การค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  

ดําเนินการโดยฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Equity & Derivatives Trading Department) 

ของ บล.ภทัร ปัจจบุนัมีกลยทุธ์การลงทนุ 3 ประเภท ได้แก่ 

3.2.1 Arbitrage Trade 

เป็นการลงทุนระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี ในหลกัทรัพย์ประเภททุน (Equity) และกึ่งทุน (Equity-Link) ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนพุนัธ์ อนัได้แก่ หลกัทรัพย์ท่ีมีรายช่ืออยู่ในดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าตลาด

ตัง้แต่ 3,000.00 ล้านบาทขึน้ไป สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและออปชั่น (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าและออปชัน่นัน้ ๆ ) และ ETF ภายใต้หลกัการลงทนุแบบ Market Neutral มุ่งเน้นการหากําไรจากผลต่าง

ของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและตราสารอนุพันธ์ของหลักทรัพย์นัน้ รวมถึงหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ท่ีมี

หลกัทรัพย์อ้างอิงเดียวกนั ภายใต้กรอบการลงทนุและความเส่ียงท่ีอนมุติัโดยคณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนในอตัราตามท่ีคณะกรรมการการลงทนุกําหนด โดยจะทํา

การซือ้และขายหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารอนพุนัธ์ เพ่ือลดความเส่ียงด้านราคาของตลาดโดยรวมท่ีอาจเกิดขึน้ 

3.2.2 System Trade 

เป็นการลงทุนระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปีในหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity) และกึ่งทุน (Equity-Link) ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนพุนัธ์ อนัได้แก่ หลกัทรัพย์ท่ีมีรายช่ืออยู่ในดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าตลาด

ตัง้แต่ 3,000.00 ล้านบาทขึน้ไป สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและออปชั่น (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าและออปชัน่นัน้ ๆ ) และ ETF โดยอาศยัข้อมลูจากการศกึษาแบบจําลองและทดสอบความสมัพนัธ์ด้านราคา

ของตราสารท่ีจะลงทนุ เพ่ือหาลกัษณะและโอกาสในการสร้างผลกําไรจากความแตกต่างระหว่างราคา โดยฝ่ายค้า

หลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะทําการซือ้และขายหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารอนพุนัธ์ เพ่ือลดความเส่ียง

ด้านราคาของตลาดโดยรวมท่ีอาจเกิดขึน้เช่นเดียวกบักลยทุธ์ Arbitrage Trade 
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3.2.3 Financial Product and Service 

เป็นการเสนอขายและให้บริการเก่ียวกบัตราสารทางการเงิน เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย

ตราสารทางการเงินให้แก่นกัลงทนุ ซึ่งตราสารทางการเงินท่ีฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าได้ทําการ

ออกและเสนอขายในปัจจบุนั ได้แก่ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ โดยหุ้นกู้อนพุนัธ์เป็นตราสารหนี ้

ระยะสัน้ท่ีผลตอบแทนของตราสารจะอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์อ้างอิงตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในสญัญา ส่วนใบสําคญั

แสดงสิทธิอนพุนัธ์เป็นตราสารท่ีฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้านําขึน้ทะเบียนเพ่ือซือ้ขายผ่านระบบ

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีทัง้ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ท่ีให้สิทธิซือ้ และใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ท่ีให้

สิทธิขาย ในการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าว ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะเป็นผู้ประเมิน

และกําหนดราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขาย โดยอ้างอิงกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนในอตัราท่ี

เหมาะสม 

ในการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการจํากดัปริมาณการ

ลงทนุตามสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ กําหนดเพดานมลูค่าความเส่ียง (VaR Limit) และเพดานสําหรับผล

ขาดทนุสะสม และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเส่ียง บล.ภทัร ติดตามการลงทนุและจดัทํารายงานเป็นรายวนัเพ่ือ

ส่งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ หากมูลค่าการลงทุนหรือค่าความเส่ียงใดมีค่าเกินกว่าวงเงินหรือกรอบความเส่ียงท่ีได้

กําหนดไว้ ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้องลดฐานะการลงทนุดงักลา่วให้ลงมาอยู่ภายใต้วงเงิน

หรือกรอบความเส่ียงท่ีกําหนดภายในเวลาท่ีกําหนดไว้   

สําหรับปี 2555 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามีวงเงินสดสงูสดุสําหรับการลงทนุท่ีได้รับการ

อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร เป็นจํานวนไม่เกิน 2,900 ล้านบาท และคณะกรรมการการลงทนุได้กําหนด

วงเงินสงูสดุภายในกรอบท่ีคณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร ได้อนมุติัไว้ โดยแบ่งประเภทตามกลยทุธ์การลงทนุ 3 กลุ่ม 

คือ ไม่เกิน 2,900 ล้านบาทสําหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade (สามารถโยกวงเงินจากการลงทนุโดย

ใช้กลยทุธ์อ่ืนมาได้เน่ืองจากการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade มีความเส่ียงต่ํากว่า) ไม่เกิน 300 ล้านบาท

สําหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ System Trade และไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สําหรับกลยทุธ์ Financial Product and 

Service   

ณ สิน้ปี 2555 ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้ามีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิคงเหลือเป็นจํานวน  

2,347 ล้านบาท มียอดมลูค่าหุ้นกู้อนพุนัธ์คงค้างสทุธิเป็นจํานวน 1,643 ล้านบาท รวมเป็นมลูค่าเงินสดท่ีใช้สําหรับ

การลงทนุเป็นจํานวน 704 ล้านบาท 

3.3) การลงทนุระยะสัน้โดยใช้กลยทุธ์ Hedge Fund 

ดําเนินการโดยฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภทัร เป็นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุและตราสารอนพุนัธ์ โดย

อาศยักลยทุธ์การลงทนุอย่างเป็นระบบ (Systematic Strategy) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) และการ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีระยะเวลาในการลงทนุสัน้ไม่เกิน 1 ปี โดยมุ่งหมายให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทนุ

ในอตัราตามท่ีคณะกรรมการการลงทนุของธนาคารกําหนด 

ในการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงกําหนดให้มีการติดตามสอบทานสดัสว่นการลงทนุ 

มลูค่าความเส่ียงของพอร์ตลงทนุ และผลการดําเนินงานในทางสถิติ จํากัดปริมาณการลงทนุตามสภาพคล่องของ

หลักทรัพย์ท่ีลงทุน จํากัดผลขาดทุนว่าเม่ือมีผลขาดทุนสะสมเกินมูลค่าท่ีคณะกรรมการการลงทุนของธนาคาร

กําหนด หรือมีเกณฑ์กําหนดว่าหากการลดลงของเงินทนุท่ีมากท่ีสดุ (Maximum Drawdown) เกินกว่าร้อยละ 10.00 
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ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์จะหยดุทําการซือ้ขายและเข้ารายงานกบัคณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร เพ่ือพิจารณาการลงทนุ

ในขัน้ตอ่ไป โดยฝ่ายบริหารความเส่ียง บล.ภทัร ทําหน้าท่ีติดตามและรายงานให้ฝ่ายจดัการทราบเป็นรายวนั 

สําหรับปี 2555 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีวงเงินสําหรับลงทุนท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภัทร 

จํานวนวงเงินเร่ิมต้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดย ณ สิน้ปี 2555 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิรวมเป็นจํานวน 

2,126 ล้านบาท 

4) ธุรกิจจัดการลงทุน (Asset Management Business) ดําเนินการโดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายกองทนุสว่น

บคุคลของ บล.ภทัร และบลจ.เกียรตินาคิน 

บล.ภัทร ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน

บุคคลเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บล.ภัทร สําหรับธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ครอบคลมุทัง้บคุคลธรรมดา นิติบคุคล ทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ โดยปัจจบุนัมุง่เน้นการลงทนุในประเทศเป็นหลกั  

ธุรกิจจดัการกองทนุส่วนบุคคลเป็นการให้บริการด้านการบริหารทรัพย์สินตามท่ีได้รับมอบหมายจากลกูค้า 

โดยนโยบายการลงทนุสามารถกําหนดให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าแต่ละราย เพ่ือให้สอดคล้องกบัความ

เส่ียงท่ียอมรับได้ โดยผู้จดัการกองทนุจะตดัสินใจลงทนุเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากหลกัทรัพย์ตามนโยบายและ

ข้อตกลงท่ีลูกค้าให้ไว้ ทัง้นี ้ผลตอบแทนจากการให้บริการอยู่ในรูปค่าธรรมเนียมตามท่ีได้ตกลงกันไว้ในสญัญา

จดัการกองทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บล.ภทัร มีกองทนุสว่นบคุคลภายใต้การจดัการรวม 38 กองทนุ มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิรวม 1,842 ล้านบาท 

บล.ภัทร คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสําคัญ จึงให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในเร่ืองความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์และการควบคมุข้อมลูภายใน เพ่ือมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการลงทนุของ

บริษัท การลงทนุของลกูค้า และการจดัการกองทนุส่วนบุคคลเพ่ือลกูค้า บล.ภทัร ถือว่าฝ่ายกองทนุส่วนบคุคลเป็น

เสมือนนกัลงทนุทัว่ไปท่ีเป็นลกูค้าคนหนึง่ ซึง่ทําให้ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคลสามารถพิจารณาเลือกทําธุรกรรมในการซือ้

ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์อ่ืนได้ รวมถึงการใช้บทวิเคราะห์วิจยัจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหน่วยงานอ่ืนใด

นอกเหนือจากบล.ภัทร ได้อย่างอิสระ อีกทัง้ยังมีการทําการศึกษาวิเคราะห์การลงทุนด้วยตัวเองโดยส่วนงาน

วิเคราะห์การลงทนุของฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล โดยการออกสมัภาษณ์ผู้บริหาร เย่ียมชมกิจการ หรือหน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ือให้ได้มาซึง่มมุมองการลงทนุท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้ามากท่ีสดุ  

บลจ.เกียรตินาคิน ประกอบธุรกิจจดัการกองทนุทกุประเภท ภายใต้ใบอนญุาตประกอบกิจการจดัการกองทนุ

รวม และใบอนญุาตประกอบธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริการด้านการจัดการลงทุนแก่ลกูค้าบุคคลทัว่ไป

หรือลกูค้าองค์กร นิติบคุคลท่ีสนใจการลงทนุในกองทนุรวม กองทนุสํารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุสว่นบคุคล  

ท่ีผ่านมา บลจ.เกียรตินาคิน มุ่งเน้นการจดัการกองทนุรวมและกองทนุอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั โดย ณ สิน้ปี 

2555 บลจ.เกียรตินาคิน มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิภายใต้การบริหารจดัการรวม 24,464 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทนุ

ทัง้หมด 30 กอง แบ่งเป็นกองทนุรวมตราสารทนุ 6 กอง กองทนุรวมตราสารหนี ้13 กอง กองทนุรวมแบบผสม 1 กอง 

กองทนุรวมตา่งประเทศ 6 กอง และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 4 กอง   
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4.1.3 ธุรกจิธนบดีธนกจิ  

ให้บริการด้านการบริหารจดัการทางการเงิน การให้คําปรึกษาด้านการลงทนุ รวมถึงการเป็นตวัแทนขายและรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่กลุม่ลกูค้าบคุคลสนิทรัพย์สงู (High Net Worth Individual)   

ธนาคารได้รวบรวมผลติภณัฑ์ด้านเงินฝากและการลงทนุท่ีหลากหลาย เพ่ือนําเสนอให้ตรงตามความต้องการของ

ลกูค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารเอง และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมทุก

ประเภท ได้แก่ ตราสารทนุ  ตราสารหนี ้ สินค้าโภคภณัฑ์ ตราสารอนพุนัธ์ และ อสงัหาริมทรัพย์  และผลิตภณัฑ์ประกนั

ชีวิต ทัง้แบบสะสมทรัพย์ บํานาญ คุ้มครองชีวิต นอกจากนี ้ยงัมีบริการ E-Banking บริการด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน 

และบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน 

ธนาคารเกียรตินาคินเป็นตวัแทนจําหน่ายกองทนุรวมของบริษัทจดัการกองทนุ 17 แห่ง และเป็นพนัธมิตรกบั

บริษัทประกนัชีวิต ให้บริการผลติภณัฑ์ประกนัชีวิต (Bancassurance) 

 

4.1.4 ธุรกจิบริหารสนิทรัพย์  

ดําเนินการโดยธนาคารและกองทุนรวม 8 กอง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีธนาคารถือหน่วยลงทุน ธนาคารได้เร่ิมทํา

ธุรกิจบริหารหนีใ้นปี 2542 จากการประมลูสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินมาจากองค์การ

เพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) และระหว่างปี 2546 - 2549 ธนาคารได้ประมลูหนีจ้ากกรมบงัคบัคดี ซึง่เป็น

หนีท่ี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย และในปี 2553 ธนาคารได้ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมแกมม่าแคปปิตอล และ

กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล ซึ่งมีลักษณะการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับกองทุนรวมอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

ธนาคาร 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ประกอบด้วย ฝ่ายจดัการหนี ้ ฝ่ายสนบัสนนุการบริหารหนี ้ทําหน้าท่ีดแูลและเจรจาปรับ

โครงสร้างหนี ้และฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขายรับผิดชอบการขายทรัพย์สินรอขาย  โดยมีรายละเอียดทรัพย์รอขายใน 

www.kkasset.com ให้กบัลกูค้าผู้สนใจค้นหาทรัพย์สินตามประเภทของทรัพย์สิน ทําเล พืน้ท่ี หรือช่วงราคาได้ตาม

ต้องการ 

 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.2.1 ช่องทางการให้บริการ 

กลุ่มธุรกิจมีช่องทางการให้บริการโดยตรงผ่าน 4 บริษัท คือ  ธนาคาร  บล.ภัทร  บล.เกียรตินาคิน  และบลจ.

เกียรตินาคิน  นอกจากนี ้ยงัมีตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินบางประเภท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ธนาคารเกียรตนิาคนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสาขารวมทัง้สิน้ 87 สาขา (รวมสํานกังานใหญ่) เพิ่มขึน้จาก 72 สาขา

ในปี 2554 โดยเน้นเปิดสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือรองรับธุรกรรมเงินฝาก และยงัคงเพิ่มสาขา

ในต่างจงัหวดัเพ่ือรองรับการเติบโตของสินเช่ือให้ครอบคลมุกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ควบคู่กบัการขยายฐานลกูค้าเงินฝาก

ไปยงัตา่งจงัหวดั   ทัง้นี ้จํานวนสาขาของธนาคารแบง่ตามภมิูภาค เป็นดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 



 แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 

4-14 

ภาค จํานวนสาขา 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 34 

กลาง 10 

ตะวนัออก 7 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 16 

ใต้ 8 

เหนือ 12 

รวม 87 
 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีศนูย์ประมลูรถยนต์ 2 แห่ง ได้แก่ ศนูย์ประมลูรถยนต์ ถนนบางนา-ตราด กม.8  และ

จงัหวดัอดุรธานี เพ่ือสามารถรองรับการประมลูรถได้อยา่งทัว่ถงึทกุภมิูภาค  

ในปี 2556  ธนาคารไม่มีแผนเปิดสาขาเพิ่ม เน่ืองจากจํานวนสาขาท่ีมีอยู่สามารถให้บริการลกูค้าทัง้สินเช่ือ

และเงินฝากได้อย่างครอบคลมุอยู่แล้ว แต่จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสาขาให้สอดคล้องกับกลยทุธ์

และเป้าหมายธุรกิจ 

นอกจากนี ้สายเครือข่ายการขายและการบริการของธนาคารทําหน้าท่ีกําหนด ออกแบบ พฒันาช่องทาง

บริการ และสร้างเครือข่ายการขายให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมการบริการผ่านช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ เสมือนเป็นธนาคารสว่นตวัตลอด 24 ชัว่โมงให้แก่ลกูค้า ได้แก่ บริการ เคเค เอทีเอ็ม (KK  ATM service) 

ลกูค้าสามารถใช้บริการได้ท่ีเคร่ือง ATM ของทกุธนาคารในเครือข่าย ATM POOL ทัว่ประเทศ  บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ต (KK E-Banking Service) ลกูค้าสามารถทําธุรกรรมออนไลน์พืน้ฐาน   บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ 

(KK Alert Service) เป็นบริการแจ้งเตือนธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ SMS ไปยงัโทรศพัท์มือถือของลกูค้า  

ธนาคารยงัมีศนูย์บริการลกูค้า (KK Contact Center) โทร. 02-680-3333 คอยให้บริการต่างๆ ผ่านระบบ

โทรศพัท์ตอบรับอตัโนมติัทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง  การสอบถามข้อมลูผ่านเวบไซด์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) 

และผา่นสงัคมออนไลน์ใน Facebook ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือตอบสนองปริมาณธุรกรรมท่ีเพิ่มขึน้  

2) บล.ภัทร  

ให้บริการผา่นสํานกังานใหญ่ ท่ีอาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร 1  โทร. 0-2305-9559  
 

3) บล.เกียรตนิาคนิ   

ให้บริการผ่านสํานกังานใหญ่ท่ีชัน้ 7 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์  และสํานกังานสาขาอีก 11 แห่ง นอกจากนี ้

ลกูค้าสามารถติดตอ่ฝ่ายบริการลกูค้า โทร. 0-2680-2888  ทัง้นี ้สาขา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงันี ้

เขตพืน้ท่ี จํานวน สาขา 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล     4 อมัรินทร์   อโศก  บางนา  นนทบรีุ (สาขางามวงศ์วานเดิม) 

ตา่งจงัหวดั 

 

    8 ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง หาดใหญ่ หาดใหญ่ 2 (สาขาย่อย) 

ชลบรีุ พิษณโุลก สมทุรสาคร 
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4) บลจ.เกียรตนิาคนิ 

มีช่องทางการจดัจําหน่ายกองทนุต่างๆ ผ่านสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีชัน้ 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1  และ

ดําเนินการผ่านตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เช่น ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลกัทรัพย์ ตามท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน  เพ่ือกระจายฐานลกูค้าและเพิ่มช่องทางการเข้าถงึลกูค้าได้กว้างขวางย่ิงขึน้   

 

4.2.2 สภาวะตลาดและการแข่งขัน  

1) ธุรกจิธนาคารพาณิชย์ 

 ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จํานวน 14 แหง่ เป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จํานวน 11 แห่ง โดยสามารถจัดอันดับตามขนาดของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สินเช่ือสทุธิ ตาม

รายงานยอ่แสดงทรัพย์สนิและหนีส้นิ (ธ.พ.1.1) ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2555 ได้ดงันี ้

ตารางแสดงสนิทรัพย์ เงนิฝาก และเงนิให้สนิเช่ือสุทธิ ณ สิน้ปี 2555 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ลาํดบั ธนาคารพาณิชย์ 

สนิทรัพย์ เงนิฝาก เงนิให้สนิเช่ือสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง

ตลาด  

(ร้อยละ) 

(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง

ตลาด 

 (ร้อยละ) 

(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง

ตลาด 

 (ร้อยละ) 

1 กรุงเทพ  2,338,099 18.2 1,774,371 19.0 1,480,574 17.2 

2 กรุงไทย  2,248,268 17.5 1,667,374 17.9 1,478,988 17.2 

3 ไทยพาณิชย์  2,145,316 16.7 1,614,589 17.3 1,490,457 17.3 

4 กสิกรไทย  1,921,321 14.9 1,394,536 15.0 1,273,614 14.8 

5 กรุงศรีอยธุยา  986,467 7.7 692,994 7.4 714,405 8.3 

6 ธนชาต  951,007 7.4 701,282 7.5 707,612 12.4 

7 ทหารไทย  711,968 5.5 496,414 5.3 426,986 5.0 

8 ยโูอบี  355,959 2.8 201,934 2.2 207,679 2.4 

9 ทิสโก้  275,124 2.1 220,634 2.4 233,979 2.7 

10 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย 260,007 2.0 110,516 1.2 103,399 1.2 

11 เกียรตินาคิน  223,931 1.7 153,532 1.6 163,072 1.9 

12 ซีไอเอ็มบี ไทย  200,269 1.6 135,285 1.5 133,602 1.6 

13 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  122,081 0.9 84,388 0.9 85,171 1.0 

14 ไอซีบีซ ี(ไทย)  120,066 0.9 67,208 0.7 91,889 1.1 

รวม 12,859,883 100.0 9,315,057 100.0 8,591,427 100.0 

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่ 8,653,004 67.3 6,450,870 69.3 5,723,633 66.6 

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 3 แหง่ 2,649,442 20.6 1,890,690 20.3 1,849,003 21.5 

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดเลก็ 7 แหง่ 1,557,437 12.1 973,497 10.5 1,018,791 11.9 

ท่ีมา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น (ธ.พ. 1.1) ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2555 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ปี 2555 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ฟืน้ตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งตามภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีขึน้ต่อเน่ืองจากช่วงปลายปี 

2554  โดยความต้องการสินเช่ือในปี 2555 เพิ่มขึน้ตามอุปสงค์ภายในประเทศ โดยมีแรงหนนุจากหลายปัจจัยทัง้มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การซ่อมแซมและฟืน้ฟผูลกระทบจากอทุกภยัช่วงปลายปี 2554 รวมทัง้การใช้จ่ายและการลงทนุ
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ภาคเอกชนท่ีเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลให้ปริมาณสินเช่ือสทุธิเพิ่มขึน้ 1.06 ล้านล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 14.0 จากสิน้ปี 2554 โดย

ได้รับแรงหนนุจากการขยายตวัของสินเช่ืออุปโภคบริโภคขยายตวัในระดบัสงู  โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซือ้ยานยนต์ท่ีเร่งตวัขึน้ 

จากปีก่อน อนัเป็นผลจากนโยบายรถคนัแรกท่ีหนนุความต้องการซือ้รถยนต์ให้เพิ่มขึน้มากในช่วงปลายปี 

ในส่วนของเงินฝากมีจํานวน 9.32 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 28.7 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2554 จากความต้องการ

สินเช่ือท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าว ประกอบกบัมาตรการจากภาครัฐทัง้จาก 1) การเรียกเก็บเงินนําสง่จากธนาคารพาณิชย์เพ่ือชําระหนี ้

กองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน และสถาบนัคุ้มครองเงินฝากรวมในอตัราร้อยละ 0.47 ของฐานเงินฝากรวมถึงตัว๋

เงินฝาก (Bill of Exchange: B/E)  2) การกํากบัดแูลการออกตัว๋ B/E ท่ีเข้มงวดขึน้ และ 3) พ.ร.บ. สถาบนัคุ้มครองเงินฝากท่ี

จะลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อบญัชี  (ตามกําหนดเดิมเดือนสิงหาคม 2555  ก่อนเล่ือนออกไปเป็นเดือน

สิงหาคม 2557) ทําให้ธนาคารพาณิชย์หันมาระดมเงินฝากแทนการออกตั๋ว B/E ส่งผลให้ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึน้ ขณะท่ี

ปริมาณตัว๋ B/E หดตวัลง  ขณะเดียวกนั ธนาคารพาณิชย์ยงัระดมทนุผ่านการออกหุ้นกู้มากขึน้ โดยปี 2555 ปริมาณการออก

หุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์อยูท่ี่ 1.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 0.18 แสนล้านบาทในปี 2554  

ความต้องการสินเช่ือท่ีเพิ่มขึน้มากและขยายตวัสงูกว่าเงินฝากรวมตัว๋ B/E สง่ผลให้สภาพคลอ่งในระบบธนาคาร

พาณิชย์ตึงตวัขึน้จากปีก่อน สะท้อนจากอตัราสว่นสินเช่ือต่อเงินฝากรวมตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมปรับเพ่ิมขึน้มาท่ีระดบั

ร้อยละ 88.3 เทียบกบัร้อยละ 87.3 ณ สิน้ปี 2554  ในสว่นของอตัราดอกเบีย้ในระบบธนาคารพาณิชย์ อตัราดอกเบีย้เงินฝาก

และเงินกู้ค่อนข้างทรงตวัในช่วง 9 เดือนแรกของปี ก่อนปรับตวัลงในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี ภายหลงั ธปท. ปรับลดอตัรา

ดอกเบีย้นโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ท่ีร้อยละ 2.75 ในการประชมุเดือนตลุาคม ส่งผลให้อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี

และเงินกู้  MLR (เฉล่ีย 4 ธนาคารขนาดใหญ่) ในช่วงสิน้ปีอยู่ท่ีร้อยละ 2.46 และร้อยละ 7.0 ปรับลงจากร้อยละ 2.87  และร้อย

ละ 7.25 ในช่วงต้นปี 

แนวโน้มธุรกจิธนาคารพาณิชย์  

สําหรับปี 2556 คาดว่าภาพรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองตามทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ โดย

มีแรงหนนุหลกัจากการใช้จ่ายและการลงทนุภาครัฐท่ีช่วยชดเชยการใช้จ่ายภาคเอกชนท่ีชะลอตวัลง ประกอบกบัภาคสง่ออก

เร่ิมฟืน้ตวัขึน้ตามอปุสงค์จากต่างประเทศ ช่วยให้เศรษฐกิจปี 2556 ขยายตวัได้ในระดบัประมาณร้อยละ 4.5 ต่อปี ส่งผลให้

ความต้องการสินเช่ือในระบบธนาคารพาณิชย์ยงัสามารถขยายตวัได้ประมาณร้อยละ 13.5 ต่อปี ซึง่เป็นการขยายตวัในระดบั 

2 หลกัเป็นปีท่ี 4 ติดตอ่กนั  

หากพิจารณาปริมาณความต้องการสินเช่ือแยกตามประเภทธุรกิจ คาดว่าจะมีการกระจายตวัมากขึน้ โดยในช่วง

คร่ึงแรกของปี 2556  สินเช่ืออปุโภคบริโภคยงัคงเพิ่มขึน้ตามความต้องการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ีคาดว่าการส่งมอบรถยนต์

จากโครงการรถคนัแรกจะมีต่อเน่ืองจนถึงคร่ึงแรกของปีเป็นอย่างน้อย ประกอบกบัการปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต่ํา 300 บาทต่อวนั 

จะช่วยเพิ่มกําลงัซือ้และกระตุ้นความต้องการสินเช่ือเพ่ือการบริโภคอีกทางหนึ่ง ขณะท่ีความต้องการสินเช่ือธุรกิจจะเพิ่มขึน้

ในช่วงคร่ึงหลังของปี อันเป็นผลจากมาตรการลงทุนภาครัฐท่ีช่วยกระตุ้นความต้องการสินเช่ือจากกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจ

ก่อสร้างและการขนสง่ ท่ีจะได้รับอานิสงส์จากโครงการลงทนุภาครัฐ  

ในสว่นของเงินทนุ คาดวา่การแข่งขนัระดมทนุในระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 จะลดความร้อนแรงลงบางสว่น

หลงัจากในปีท่ีผ่านมา ธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ต่างเร่งระดมเงินฝากและออกหุ้นกู้ จํานวนมาก  อย่างไรก็ตาม ความต้องการ

สนิเช่ือท่ีขยายตวัในระดบัสงูทําให้สภาพคลอ่งในระบบธนาคารพาณิชย์ยงัมีแนวโน้มตงึตวัขึน้เช่นเดียวกบัในปี 2555  

สําหรับทิศทางอตัราดอกเบีย้ในระบบธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มทรงตวัตามอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีคาดว่าจะอยู่

ท่ีร้อยละ 2.75 จนถึงสิน้ปี โดยคาดว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปีและเงินกู้  MLR (เฉล่ีย 4 ธนาคารใหญ่) จะทรงตวัท่ี 
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ร้อยละ 2.46 และร้อยละ 7.0 ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม แม้อตัราดอกเบีย้เงินฝากตามประกาศจะไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2555 

แตค่าดว่าการออกผลิตภณัฑ์เงินฝากพิเศษโดยการเสนออตัราดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้เพ่ือรักษาฐานลกูค้าจะดําเนินต่อไป โดยเฉพาะ

ในภาวะท่ีตลาดการเงินในประเทศมีแนวโน้มตึงตวัขึน้ อนัเกิดจากการเข้ามาแข่งขนัระดมทนุจากภาครัฐเพ่ือสนบัสนนุการใช้

จ่ายตามโครงการลงทนุตา่งๆ 

สําหรับประเด็นท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในปี 2556 คือ คุณภาพสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ เน่ืองจาก

สินเช่ือท่ีเร่งตวัขึน้มากในปี 2555 เกิดจากสินเช่ืออปุโภคบริโภค โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เป็นสําคญั ดงันัน้ หากเกิด

ปัจจยัเส่ียงทัง้จากปัจจยัภายในและตา่งประเทศ อาทิ เศรษฐกิจประเทศหลกัไม่ฟืน้ตวัตามคาด ปัญหาการเลิกจ้าง (ผลกระทบ

จากนโยบายปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต่ําเป็น 300 บาท) ราคาสินค้าปรับตวัสงูขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระ

หนีข้องลูกค้า ในท่ีสุดแล้วย่อมส่งผลมาสู่คุณภาพสินทรัพย์และกลับมาเป็นโจทย์สําคัญท่ีธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งต้อง

บริหารจดัการตอ่ไป 

2) ธุรกจิเช่าซือ้รถยนต์ 

ยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศปี 2555 มีจํานวนสงูถึง 1,436,335 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 80.9 จากสิน้ปี 2554 จาก

ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล “นโยบายการคืนเงินสําหรับรถยนต์คนัแรก” และกลยุทธ์การ

สง่เสริมการตลาดโดยการแนะนํารถยนต์รุ่นใหม่ออกสูต่ลาด ดงันัน้ สถาบนัการเงินต่าง ๆ จึงได้ออกแคมเปญมาสนบัสนนุการ

ขายให้กบัตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ สง่ผลให้การแข่งขนัด้านอตัราดอกเบีย้ยงัคงรุนแรงตอ่เน่ือง 

ธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นผู้ นําตลาดสินเช่ือเช่าซือ้รายใหญ่มีจํานวน  5 ราย  ได้แก่ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา ธนาคารไทยพานิชย์  ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตินาคิน โดยยอดสินเช่ือเช่าซือ้คงค้างของผู้ ให้บริการสินเช่ือเช่า

ซือ้ 7 ราย ณ สิน้ปี 2555 มีจํานวน 1,067 พนัล้านบาท (หมายเหต ุ: ยอดสินเช่ือเช่าซือ้ของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง จํากดั เป็นยอด 

ณ สิน้งวดบญัชีประจําปี 2555 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2555) โดยสว่นแบ่งตลาดตามยอดสินเช่ือเช่าซือ้คงค้าง ณ สิน้ปี 2555 

เป็นดงันี ้  

 

ในปี 2555 ธนาคารให้ความสําคญัเร่ืองการบริการและความสมัพนัธ์ท่ีดีกับคู่ค้า / ลกูค้า โดยเน้นการเป็นท่ี 1 ใน

ตลาดกลุม่ท่ีธนาคารมีความชํานาญ และแข่งขนัได้ ผลิตภณัฑ์หลกัจะเป็นสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ และนําเสนอผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 

เช่น ประกันภยัรถยนต์ ประกันสินเช่ือ สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ืออ่ืนๆ  โดยนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

ลกูค้าท่ีใช้บริการเช่าซือ้รถยนต์กบัธนาคาร นอกจากนี ้การทําตลาดสว่นใหญ่จะทําผา่นผู้ จําหน่ายรถยนต์ทัง้ใหม่และเก่า โดยท่ี

มีคูค้่ารถใหมจํ่านวนประมาณ 900 ราย และ รถเก่า 2,000 ราย 
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แนวโน้มธูรกจิเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2556 

แนวโน้มสินเช่ือเช่าซือ้ในระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 น่าจะยังขยายตัวในระดับสูงต่อเน่ือง โดยมีปัจจัย

สนบัสนนุจากยอดขายรถใหม่ท่ีคาดว่าจะมีจํานวนประมาณ 1.2 ล้านคนั ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 15.0  ซึ่งยงัคงส่งผลให้

ยอดสนิเช่ือเช่าซือ้ท่ีปลอ่ยใหม่ในปี 2556 ของระบบธนาคารพาณิชย์ สงูกว่ายอดการผ่อนชําระของสินเช่ือเช่าซือ้เดิม ประกอบ

กบัรถในโครงการรถคนัแรกท่ีมีการทําสญัญาจองในปี 2555 แตย่งัมีความลา่ช้าในการสง่มอบรถ ซึง่คาดว่าจะทยอยสง่มอบรถ

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 จะสง่ผลให้ยอดสนิเช่ือเช่าซือ้เพิ่มสงูขึน้ได้ 

ในช่วงคร่ึงปีหลงัปี 2556 เม่ือการส่งมอบรถตามมาตรการคืนภาษีรถคนัแรกได้เสร็จสิน้ลง ผู้ ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้

คงปรับกลยทุธ์จดัรายการสง่เสริมการขายของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ในรถกลุม่อ่ืนและประเภทอ่ืน ๆ มากขึน้  ขณะเดียวกนัต้องมี

การติดตามคณุภาพสินเช่ืออย่างใกล้ชิด อนัเป็นผลจากแรงจูงใจเร่ืองการคืนภาษีรถคนัแรกทําให้การตดัสินใจซือ้รถ โดยไม่

คํานงึถงึศกัยภาพในการผอ่นชําระคา่งวด จนกลายเป็นหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) ได้ในอนาคต 

3) ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

จากการสํารวจของศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

ณ สิน้ปี 2555 พบว่ามีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปิดใหม่ทัง้หมด 419 โครงการ ประกอบด้วยจํานวนหน่วยขายทัง้หมด 

103,481 หน่วย แยกเป็นโครงการท่ีอยู่อาศยัประมาณร้อยละ 99  แต่ตามมลูค่าโครงการท่ีอยู่อาศยัจะมีสดัสว่นประมาณร้อย

ละ 98  โดยในจํานวนหน่วยทัง้หมดท่ีเสนอขายนีเ้ป็นห้องชดุถึงร้อยละ 60 หรือ 62,548 หน่วย รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ 22,503 

หน่วย หรือประมาณร้อยละ 22 อนัดบัท่ี 3 ได้แก่บ้านเด่ียวจํานวน 12,720 หน่วย โดยมีสดัสว่นร้อยละ 12  นอกจากนัน้เป็น

บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์เพียงประมาณอยา่งละร้อยละ 2 เทา่นัน้ 

มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปิดใหม่ทัง้หมดปี 2555 มีจํานวน 304,629 ล้านบาท ทัง้นีป้ระมาณร้อยละ 48 หรือ 

146,221 ล้านบาท เป็นห้องชดุ และท่ีเป็นบ้านเด่ียวมี 80,208 ล้านบาท  หรือร้อยละ 26 ของทัง้หมด และอนัดบัสาม คือทาวน์

เฮ้าส์ จํานวน 56,092 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 18 ของทัง้หมด  ซึง่อาจกลา่วได้ว่าการเปิดตวัโครงการในปี 2555 นี ้มี

เป็นจํานวนมาก ซึง่คงเป็นผลจากการฟืน้ตวัหลงันํา้ทว่มในปลายปี 2554 

ในปี 2555 มีท่ีอยู่อาศยัท่ีสามารถขายได้ทัง้หมด 107,412 หน่วย ซึง่มากกว่าจํานวนหน่วยท่ีเปิด ณ ปี 2555 ท่ี

จํานวน 102,080 หน่วย แสดงให้เห็นว่าภาวการณ์ขายค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามหน่วยท่ีขายได้ในปี 2555 นัน้ ไม่ใช่เฉพาะ

หน่วยท่ีเปิดใหม่ในปี 2555 แต่หมายถึงหน่วยท่ีเปิดตวัมาก่อนหน้านีด้้วย โดย ณ สิน้ปี 2555 ยงัมีหน่วยขายเหลืออยู่ 128,934 

หน่วย แยกเป็นห้องชดุร้อยละ 32 หรือ 40,853 หน่วย รองลงมาเป็นบ้านเด่ียวประมาณร้อยละ 30 จํานวน 38,778  หน่วย และ

ทาวน์เฮ้าส์ 38,617 หน่วย หรือร้อยละ 30 เช่นกนั นอกจากนัน้ยงัมีบ้านแฝดท่ียงัเหลือขาย 7,937 หน่วย 

ทัง้นี ้จํานวนหน่วยขายท่ียงัเหลือขายทัง้หมดคาดว่าจะขายหมดภายในเวลา 12 เดือน อย่างไรก็ตามในกรณีห้อง

ชดุคาดว่าจะขายหมดภายในเวลา 7 เดือน สําหรับกรณีทาวน์เฮ้าส์จะใช้เวลา 21 เดือน สว่นบ้านเด่ียวและบ้านแฝดจะใช้เวลา 

35 เดือนเทา่กนั  

สําหรับสภาพการแข่งขันของสถาบันการเงินในการให้สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และสินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี 

ในช่วงปีท่ีผ่านมามีการแข่งขนัท่ีค่อนข้างสงู โดยสว่นใหญ่มุ่งเน้นในเร่ืองการแข่งขนัทัง้ในด้านเง่ือนไขวงเงินสินเช่ือ และ อตัรา

ดอกเบีย้ ซึง่แตกตา่งจากธนาคารเกียรตินาคินท่ีมุ่งเน้นจดุแข็งในด้านบริการและความเช่ียวชาญ ความยืดหยุ่นของสินเช่ือและ

บริการท่ีตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ  คู่แข่งหลักในการให้สินเช่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ซึง่ต้องแข่งขนัทัง้ด้านเง่ือนไขวงเงิน อตัรา

ดอกเบีย้ และการให้บริการ   
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การทําการตลาดในปี 2555 ท่ีผ่านมา สายสินเช่ือธุรกิจมุ่งเน้นการทําการตลาดเฉพาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ภายใต้ 

ช่ือ KK BIZ ผ่าน Campaign Driving Your Business โดยเจาะกลุม่ลกุค้าในระดบั GRADE B ขึน้ไปเป็นหลกั ตามพืน้ท่ี

เป้าหมายและกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของแต่ละสินเช่ือธุรกิจ ซึง่ในปี 2555 ท่ีผ่านมาสายสินเช่ือธุรกิจมุ่งเน้นท่ีจะขยายตลาดไปสู่

กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นเป้าหมายใหมใ่นพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัตามทิศทางของ Urbanization โดยจงัหวดัท่ีเป็นเป้าหมายหลกั คือ เชียงใหม ่

ขอนแก่น ชลบรีุ ภเูก็ต สงขลา ฯลฯ ผ่านทางกิจกรรมสมัพนัธ์ร่วมกบัพนัธมิตรธุรกิจ จดั Roadshow ไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย

ของแตล่ะสนิเช่ือธุรกิจ 

ในด้านการทําตลาดแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดในภาพรวม สินเช่ือธุรกิจยงัคงเน้นจุดแข็งในด้านความเช่ียวชาญใน

ธุรกิจท่ีให้สินเช่ือเจาะตลาด Niche Market ท่ีสินเช่ือธุรกิจสามารถสร้าง Value ให้กบัลกูค้าเป้าหมายได้มากกว่าคู่แข่งใน

ตลาด โดยสนิเช่ือธุรกิจทัง้ 5 ผลติภณัฑ์ไมมี่การพึง่พิงลกูค้าหรือผู้จดัจําหน่ายรายใดรายหนึง่เกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม 

 แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2556 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต จะยงัคงมีการแข่งขนัท่ีสงูเหมือนเดิม โดยเฉพาะใน

กลุม่ของลกูค้าผู้ประกอบการ SMEs ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัหลกัๆ  ดงักลา่วข้างต้น ซึง่ทกุธนาคารมุ่งท่ีจะไปเปิดตลาดในพืน้ท่ีใหม ่

ๆ เหล่านี ้ซึ่งเดิมเจ้าตลาดเป็นของธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งมีฐานลกูค้าเงินฝากในแต่ละพืน้ท่ี แต่ยงัมีโอกาสท่ีดีสําหรับธนาคาร

เกียรตินาคินท่ีจะขยายตลาดในพืน้ท่ีต่างจังหวัดผ่านจุดแข็งในด้านบริการท่ีแตกต่างจากธนาคารรายใหญ่ รวมทัง้เง่ือนไข

ทางการเงินท่ียืดหยุน่กวา่ 

สําหรับปี 2556 คาดว่ายอดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิและยอดท่ีอยู่อาศัย จดทะเบียนจะอยู่ท่ีประมาณ 

163,000 และ 120,000 หน่วย ขยายตวัต่อเน่ืองจากปี 2555 ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 4.7 และร้อยละ 16.5 ต่อปี ตามลําดบั โดยมีปัจจยั

สนบัสนนุจากเศรษฐกิจท่ีขยายตวัต่อเน่ืองอยู่ท่ีร้อยละ 4.5 ต่อปี ผนวกกบัแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ ขาลง อย่างไรก็ตาม ต้นทนุ

ราคาท่ีดินและคา่ก่อสร้างท่ีเร่งตวัขึน้และการเร่ิมใช้มาตรการ Loan to Value (LTV) สําหรับท่ีอยู่อาศยัแนวราบราคาต่ํากว่า 10 

ล้านบาทอาจจะเป็นปัจจยัสําคญัฉดุรัง้กําลงัซือ้ของผู้บริโภค 

จากการศกึษาทิศทางตลาดอสงัหาริมทรัพย์ทัว่ประเทศท่ีผ่านมา พบว่าตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัมี

โอกาสเติบโตมากขึน้ สะท้อนจากอตัราการขยายตวัของยอดสินเช่ือคงค้างเพ่ือบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ฯ ของภมิูภาคต่างๆ 

ท่ีอยูใ่นระดบัสงูกวา่กรุงเทพฯและปริมณฑล  ผลจากการ กระจายความเจริญไปสูภ่มิูภาค ทําให้เศรษฐกิจในภมิูภาคเติบโตขึน้ 

(Urbanization) โดยเฉพาะจงัหวดัหวัเมืองท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ อาทิ เมืองท่องเท่ียว ภเูก็ต หวัหิน และพทัยา เมือง

ธุรกิจและอตุสาหกรรม ระยอง ชลบรีุ ขอนแก่น และนครราชสีมา  

จากการพิจารณาพบว่า ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตดีทัง้สิน้ 12 จงัหวดั จําแนกได้เป็น 2 

กลุม่ ดงันี ้

1. ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีการเติบโตดีสอดคล้องกบัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 

o จงัหวดัท่ีมีตลาดสินเช่ือขนาดใหญ่ โดยมีสินเช่ือคงค้างมากกว่า 1,000 ล้านบาท คือ ชลบุรี ภเูก็ต ขอนแก่น 

และระยอง 

o จงัหวดัท่ีมีตลาดสนิเช่ือขนาดเลก็ โดยสนิเช่ือคงค้างน้อยกวา่ 1,000 ล้านบาท คือ อบุลราชธานี และลําปาง 
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2. ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีโอกาสเติบโต ได้แก่ 

o จังหวัดท่ีมีรายได้ต่อหัวเติบโตดีกว่าประเทศ ขณะท่ีตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวต่ํากว่าค่าเฉล่ียของ

ประเทศ สะท้อนช่องทางหรือโอกาสในการขยายตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต คือ มหาสารคาม 

หนองคาย และบรีุรัมย์ 

o จงัหวดัท่ีมีรายได้ตอ่หวัเติบโตแม้ไมโ่ดดเดน่ แตมี่ปัจจยัแวดล้อมมาสนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจมากขึน้ 

ส่งผลบวกต่อการขยายตัวของภาคอสงัหาริมทรัพย์ของแต่ละจังหวัดในระยะข้างหน้า อาทิ การรวมกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สง่ผลดีต่อจงัหวดัชายแดน (สระแก้วและกาญจนบรีุ) รวมถึงจงัหวดัท่ีอยู่

บนเส้นทางขนสง่ตามแผน GMS (พิษณโุลก) 

4) ธุรกจิตลาดทุน 

สภาวะตลาดทนุไทยในปี 2555 นบัวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี โดยในไตรมาสแรกตลาดทนุเร่ิมมีการฟืน้ตวัจากสภาวะซบเซา

จากอทุกภยัครัง้ใหญ่ในไตรมาสสดุท้ายของปี 2554 ก่อนจะค่อยๆ ปรับตวัสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี เน่ืองจากกลุม่บริษัท

จดทะเบียนในประเทศไทยมีผลกําไรโดยเฉล่ียค่อนข้างสูง เม่ือเทียบกับตลาดอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน จึงมีเงินลงทุนจาก

ต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัท่ีช่วยผลกัดนัการเติบโตของตลาดทนุไทยตลอดปี 

2555 ทัง้นี ้มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉล่ียต่อวนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด mai เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.6 จากปี 2554 โดย

มีมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉล่ียต่อวนั 32,304 ล้านบาท และดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัสงูขึน้ถึงระดบั 1,397.19  

จดุ ซึ่งเป็นระดบัท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 16 ปี ก่อนปรับตวัลดลงเลก็น้อยและปิดท่ี 1,391.93 จดุ ณ สิน้ปี 2555 คิดเป็นการปรับตวั

สงูขึน้กวา่ร้อยละ 36.0 เทียบกบัเม่ือสิน้ปี 2554 

ในภาพรวมตลาดทุนไทยมีการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น สัญญาซือ้ขายดอลลาร์

ลว่งหน้า (USD Futures) และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงดชันีหมวดธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Sector Index Futures) 

นอกจากนี ้ในแง่ของการระดมทนุ บริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งได้มีการเข้าซือ้หรือควบ

รวมกิจการกบับริษัทในต่างประเทศหลายราย และมีการรวมตวักนัของบริษัทภายในประเทศ (Consolidation) เพ่ือเสริมสร้าง

โอกาสในการแข่งขัน และเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะการแข่งขันท่ีจะเพ่ิมมากขึน้จากการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) ในปี 2558  

จากสภาวะตลาดในเกณฑ์ดีในปี 2555 ทําให้ธุรกิจของทนุภทัร ทัง้ธุรกิจตวัแทน (Agency Business) ท่ีดําเนินการ

ผ่าน บล.ภทัร และธุรกิจการลงทนุมีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ รายได้รวมของทนุภทัรและบริษัทย่อยค่อนข้างคงท่ี โดยมี

รายได้รวม 2,316 ล้านบาท มีสดัสว่นรายได้จากธุรกิจตวัแทนและธุรกิจการลงทนุอยูท่ี่ร้อยละ 59 และร้อยละ 41 ตามลําดบั 

• ธุรกจินายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  

การแข่งขนัในธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์อยูใ่นระดบัสงู สาเหตสํุาคญัมาจากการเปิดเสรีการคิดค่าธรรมเนียม

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบเต็มรูปแบบตัง้แต่ต้นปี 2555 รวมถึงจํานวนบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ซึ่งให้บริการท่ีคล้ายคลงึกนัถึง 38 บริษัท บริษัทหลกัทรัพย์ส่วนใหญ่จึงเน้นการแข่งขนัท่ีคณุภาพในการให้บริการ ข้อมลูการ

วิเคราะห์หลกัทรัพย์ท่ีทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของตลาด รวมถงึความสามารถในการจดัสรรหุ้นใหมท่ี่เสนอขายให้แก่ลกูค้า  
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ตารางแสดงภาวะตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด mai มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์และสว่นแบง่การตลาดของ บล.

ภทัร และ บล.เกียรตินาคิน 

  ปี 2554 ปี 2555 

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

สดัสว่นการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด mai แยกตามกลุม่นกัลงทนุ   

   นกัลงทนุตา่งประเทศ  (ร้อยละ) 22.81 24.24  

   นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ (ร้อยละ) 8.80 7.78  

   นกัลงทนุในประเทศ (ร้อยละ) 55.20 54.98  

   บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 13.19 13.00 

    

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์รวมของ บล.ภทัร เฉล่ียตอ่วนั (ล้านบาท) 2,825.20 3,062.62 

สว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร (รวมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) (ร้อยละ) 4.79 4.74  

     สว่นแบง่การตลาด-กลุม่ลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศ (ร้อยละ) 8.31 7.71  

     สว่นแบง่การตลาด-กลุม่ลกูค้าสถาบนัในประเทศ (ร้อยละ) 11.82 10.28  

     สว่นแบง่การตลาด-กลุม่ลกูค้าบคุคล (High Net Worth Client) (ร้อยละ) 2.27 1.97  

อนัดบัท่ี 8 9  

   

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์รวมของ บล.เกียรตินาคิน เฉล่ียตอ่วนั (ล้านบาท) 721.67 823.41 

สว่นแบง่การตลาดของ บล.เกียรตินาคิน (รวมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) (ร้อยละ) 1.41 1.47 

อนัดบัท่ี 24  23  

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู บล.ภทัร และ บล.เกียรตินาคิน  

ตลาดอนุพนัธ์มีการพฒันาและเติบโตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุน โดยในปี 2555 ตลาด

อนพุนัธ์ได้เพิ่มสินค้าใหม่หลายประเภท อาทิเช่น สญัญาซือ้ขายดอลลาร์ลว่งหน้า (USD Futures) เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ

และผู้ประกอบการสง่ออก-นําเข้าได้มีเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ซึง่เร่ิมมีการซือ้ขายไปเม่ือเดือน

มิถนุายน และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงดชันีหมวดธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Sector Index Futures) เพ่ือเปิดโอกาส

ให้นกัลงทนุสามารถทํากําไรหรือบริหารความเส่ียงบนการเคล่ือนไหวของดชันีในแต่ละหมวดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

เร่ิมมีการซือ้ขายครัง้แรกในเดือนตลุาคม ทัง้นี ้ผู้ประกอบการในตลาดอนพุนัธ์มีจํานวนทัง้หมด 41 ราย 

ตารางแสดงภาวะตลาดอนพุนัธ์ ปี 2554 ปี 2555 

จํานวนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของตลาด (สญัญา)  10,027,116 10,457,928  

มลูคา่การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของตลาด (ล้านบาท) NA NA  

จํานวนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ บล.ภทัร (สญัญา) 677,860 1,420,220  

มลูคา่การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ บล.ภทัร (ล้านบาท) 341,130.29 457,270.76  

สว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร (ร้อยละ) 3.38 6.79  

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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สําหรับตลาดอนุพันธ์  บล. ภัทร เน้นการแข่งขันท่ีคุณภาพการให้บริการ ข้อมูลบทวิเคราะห์ รวมถึงการใช้

เทคโนโลยีท่ีช่วยให้การทําธุรกรรมในตลาดอนพุนัธ์มีประสิทธิภาพสงูขึน้ และมีค่าใช้จ่ายต่ําลง เช่น เทคโนโลยีการสง่คําสัง่ซือ้

ขายแบบความถ่ีสงู (High Frequency Trading) เป็นต้น 

• ธุรกจิวานิชธนกจิ   

ในปี 2555 การระดมทนุจากประชาชนทัว่ไปในประเทศโดยบริษัทจดทะเบียนมีมลูค่ารวม 196,246 ล้านบาท 

แบง่เป็นการระดมทนุในตราสารหุ้น 148,517 ล้านบาท และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 47,728 ล้านบาท การระดมทนุในตรา

สารหุ้นแบ่งเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) โดยบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ 18 บริษัท (แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 8 บริษัท และในตลาด mai 10 บริษัท) รวมเป็นมลูค่า

ทัง้สิน้ 22,356 ล้านบาท  และ (2) การเสนอขายหุ้นสามญัโดยบริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่แล้ว (Public Offering, Rights Offering 

และ Private Placement) รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 126,162 ล้านบาท   

นอกจากการระดมทนุของบริษัทจดทะเบียนดงักล่าว ยงัมีการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืน

ให้กบับคุคลในวงจํากดัอีกจํานวน 8 บริษัท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 71,041 ล้านบาท ซึง่ บล.ภทัร เป็นผู้จดัการการจําหน่าย

และรับประกนัการจําหน่ายหุ้นทัง้สิน้ 4 รายการ คิดเป็นมลูคา่รวม 16,396 ล้านบาท  

ทัง้นี ้การท่ีมูลค่าการระดมทุนจากการขายหุ้นสามัญแบบข้ามคืนให้กับบุคคลในวงจํากัดสูงขึน้ในปี 2555 นัน้ 

สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของ SET Index ซึ่งปรับตวัเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 34.3 ในปี 2555  ในส่วนของธุรกิจการระดมทุน       

บล.ภทัร ได้มุ่งเน้นทําแผนธุรกิจเชิงรุกมากขึน้ โดยได้ให้ความสําคญักบัการเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืนให้กบับุคคลใน

วงจํากดัซึง่เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีไม่ต้องใช้เวลาในการเตรียมตวันานและสามารถปรับเปล่ียนระยะเวลาการขายได้ตามความ

เหมาะสมของสภาวการณ์ตลาดทนุ ควบคู่ไปกบัการเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัประชาชนทัว่ไป  นอกจากนี ้บล.ภทัร ได้มุ่งเน้น

หาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัการการจดัจําหน่ายของหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานอีกด้วย 

สําหรับธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการในปี 2555 มีจํานวนรายการทัง้หมด 23 รายการ คิดเป็น

มลูค่ารวมทัง้สิน้ 134,304 ล้านบาท บล.ภทัร มีผลงานในการให้คําปรึกษาจํานวน 3 รายการ คิดเป็นมลูค่ารวม 18,826 ล้าน

บาท นอกจากนี ้บล.ภทัร ยงัคงให้ความสําคญักบัธุรกิจท่ีปรึกษาด้านอ่ืน ๆ ให้กบัลกูค้าของธุรกิจวานิชธนกิจอยา่งตอ่เน่ือง  

เพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริมและสนบัสนนุธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งได้หนัมา

เน้นธุรกิจวานิชธนกิจจนทําให้การแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  มีบริษัทได้รับความเห็นชอบจาก

สํานกังาน ก.ล.ต. ในการให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินและเปิดดําเนินการแล้วถึง 74 บริษัท และมีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับ

อนุญาตในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเปิดดําเนินการถึง 40 บริษัท โดยในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันในด้าน

คณุภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของการให้บริการและคําปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ รวมถึงความคิดริเร่ิม

ในการนําเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพ่ือบรรลคุวามต้องการของลกูค้า ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั

ลกูค้า 

• ธุรกจิจัดการลงทุน 

ในปี 2555 มีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวมภายใต้การกํากบัดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.  จํานวนทัง้สิน้ 23 

แห่ง และมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิรวมกนัจํานวนทัง้สิน้ 2.61 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ท่ีมี

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิอยู่ท่ี 2.08 ล้านล้านบาท  จากข้อมลูของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุพบว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
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รวมมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดย ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2555 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิรวมอยู่ท่ี 2.22 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2554 ท่ีมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิรวม 2.08 ล้านล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.6  

เม่ือพิจารณามลูคา่ทรัพย์สนิแยกตามประเภทกองทนุนัน้ ณ สิน้ ปี 2555 กองทนุรวมตราสารหนีมี้สดัสว่นมากท่ีสดุ

โดยมีมลูค่าทรัพย์สินรวม 1.58 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60.0 ของกองทนุทัง้หมด รองลงมาคือ กองทนุรวม

ตราสารทนุซึง่มีมลูค่า 5.72 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 22.0 สําหรับกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) และกองทนุรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) เติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยกองทนุรวม RMF มีมลูค่า 1.23 แสนล้านบาท และกองทนุรวม LTF มีมลูค่า 

2.0  แสนล้านบาท นอกจากนี ้กองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศ (FIF) มีมลูค่าทรัพย์สินปรับเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2554 มาอยู่ท่ี 

6.11  แสนล้านบาท หลงัจากช่วง 2 ปีท่ีผา่นมามลูคา่ทรัพย์สนิโดยรวมปรับลดลง เน่ืองจากกองทนุท่ีลงทนุในประเทศเกาหลีใต้

ทยอยครบอายกุองทนุ 

สําหรับ บลจ.เกียรตินาคิน  มีมลูคา่ทรัพย์สนิภายใต้การบริหารจดัการในปี 2555 จํานวนทัง้สิน้ 2.44 หม่ืนล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากปี 2554 จํานวน 2.18 พนัล้านบาท และมีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการทัง้สิน้จํานวน 30 กองทุน ทัง้นี ้       

บลจ.เกียรตินาคิน จะเน้นการบริหารจดัการกองทนุ 2 ประเภท ได้แก่ กองทนุรวม โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31 ของมลูค่า

ทรัพย์สินสทุธิภายใต้การบริหารจดัการ และกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 69.0 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ภายใต้การบริหารจัดการ นอกจากนี ้บลจ.เกียรตินาคิน ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการกองทุนรวมหน่วยลงทุน

อสงัหาริมทรัพย์และได้รับการยอมรับจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยสามารถเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนถึง 5 ครัง้ มีมลูค่า

ทรัพย์สนิสทุธิอยูท่ี่ 2.78 พนัล้านบาท 

นอกจากนี ้ในปี 2555 บลจ.เกียรตินาคิน ได้มีการจดัตัง้กองทนุรวมจํานวนทัง้สิน้ 16 กองทนุ ประกอบด้วย กองทนุ

รวมตราสารหนี ้ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แบบมีกําหนดอายุ

โครงการจํานวนทัง้สิน้ 11 กองทนุ และจดัตัง้กองทนุรวม Trigger Fund ซึ่งประกอบด้วยกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ

จํานวนทัง้สิน้ 3 กองทนุ และกองทนุรวมท่ีลงทนุในประเทศจํานวนทัง้สิน้ 1 กองทนุ รวมทัง้ได้จดัตัง้กองทนุรวมตราสารแห่งทนุ

อีกจํานวน 1 กองทนุ   

จากการเติบโตของตลาดธุรกิจจดัการลงทนุซึ่งมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเติบโตขึน้ถึงร้อยละ 25.5 ดงันัน้ปัจจยัในการ

แข่งขันในธุรกิจจัดการลงทุนจะให้ความสําคัญกับความเช่ียวชาญของผู้ จัดการกองทุน โดยมีทีมงานจัดการกองทุนท่ีมี

ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจจดัการกองทนุ และได้รับใบอนญุาต (License) เป็นผู้จดัการกองทนุท่ีรับอนญุาต

จากสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถงึมีทีมงานท่ีมีคณุภาพและมีทีมท่ีปรึกษาซึง่มีความชํานาญ และมีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นการเป็นผู้ นํา

ในการพฒันาและคิดค้นนวตักรรมการลงทนุแบบใหม่เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอบสนองความต้องการ

ลงทนุให้เหมาะสมกบัเป้าหมายการลงทนุของผู้ ถือหน่วยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ยงัให้ความสําคญักบัความสะดวกในด้าน

เครือข่ายบริการท่ีกว้างขวาง และการให้บริการผ่านตัวแทนท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานทางวิชาชีพ มีความพร้อมในการให้

คําแนะนําการลงทนุ และให้บริการด้านกองทนุอยา่งมีคณุภาพ  

ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีการแข่งขันค่อนข้างสงู โดยมีจํานวนบริษัท

จดัการกองทนุสว่นบคุคลท่ีให้บริการอยู่ทัง้หมด 24 ราย มีจํานวนกองทนุทัง้หมด 1,991 กองทนุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.0 จากสิน้ปี 

2554 คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 322,111 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 2.0 จากสิน้ปี 2554  ทัง้นี ้บล.ภทัร ได้เร่ิมดําเนิน

ธุรกิจจดัการกองทนุส่วนบคุคลเป็นครัง้แรกในปี 2555 โดยเน้นการแข่งขนัท่ีคณุภาพการให้บริการ และทีมผู้จดัการกองทนุท่ีมี

ประสบการณ์ในการลงทนุมายาวนาน โดย ณ สิน้ปี 2555 บล. ภทัร มีกองทนุสว่นบคุคลภายใต้การจดัการทัง้หมด 38 กองทนุ 

คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 1,847 ล้านบาท 
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4.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

4.3.1 แหล่งเงนิทุน  

ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งเงินทนุท่ีสําคญัตามงบการเงินรวม ได้แก่ เงินฝากประเภทต่าง ๆ  ตัว๋แลกเงินและ

เงินกู้ ยืม และรายการระหวา่งธนาคาร โครงสร้างเงินฝากและเงินกู้ ยืม มีดงันี ้

รายการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จํานวน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น  

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น  

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น  

(ร้อยละ) 

เงินรับฝาก 75,931 66.4 69,040 43.3 153,027 81.6 

ตัว๋แลกเงิน (บีอี) 21,045 18.4 67,652 42.4 12,124 6.5 

หุ้นกู้  14,262 12.5 17,707 11.1 16,999 9.1 

รายการระหวา่งธนาคาร 3,202 2.8 5,220 3.3 5,468 2.9 

รวม 114,440 100.0 159,619 100.0 187,618 100.0 

เงินรับฝาก ณ สิน้ปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 121.7 จากสิน้ปีก่อน เน่ืองจากธนาคารทยอยหยดุระดมเงินทนุด้วยการ

ออกตัว๋แลกเงิน หลงัจากมีการประกาศเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนําสง่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(FIDF) จากฐานเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน และเงินกู้ ยืมทกุประเภท สง่ผลให้สดัสว่นของตัว๋แลกเงินลดลงจากร้อยละ 42.4 เป็น

ร้อยละ 6.5 ณ สิน้ปี 2555 และสัดส่วนเงินรับฝากปรับเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 81.6 จากเงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือสิน้

ระยะเวลาท่ีเพิ่มขึน้จากการปรับตัว๋แลกแลกเงินเป็นเงินฝาก 

• นโยบายอัตราดอกเบีย้เงนิรับฝาก 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset and Liability Management Committee : ALCO) เป็นผู้

กําหนดกรอบการกําหนดอตัราดอกเบีย้เงินรับฝากและอตัราดอกเบีย้ตัว๋แลกเงิน สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

โดยมอบหมายให้คณะทํางานด้านสภาพคล่อง (Money Desk) เป็นผู้บริหารจากสายและฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

พิจารณากําหนดอัตราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา  โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ความ

ต้องการด้านสภาพคล่องของธนาคาร การแข่งขนัของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินฝาก และแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้

การปฏิบติัเก่ียวกบัการรับเงินฝากและการกําหนดอตัราดอกเบีย้เงินฝาก เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศโดยธนาคาร

แหง่ประเทศไทย 

 

4.3.2 การให้สนิเช่ือ  

• นโยบายสนิเช่ือ 

ธนาคารมีการกําหนดนโยบายสนิเช่ือเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นมาตรฐานเดียวกนั

และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร   โดยนโยบายสินเช่ือท่ีจดัทําขึน้มีลกัษณะเป็นแนวทางดําเนินการ ครอบคลมุ 

หลกัการพืน้ฐานในการพิจารณาเครดิตท่ีกําหนดไว้แล้ว สิ่งท่ีผู้ปฏิบติังานด้านเครดิตพึงระมดัระวงัและหลีกเล่ียง และสิ่ง

ท่ีธนาคารสนบัสนนุให้ดําเนินการเพ่ือขยายเครดิตอยา่งมีคณุภาพ   

นโยบายสินเช่ือถือเป็นสว่นสําคญัท่ีช่วยสนบัสนนุการดําเนินการตามกลยทุธ์ของธนาคาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย

การให้สินเช่ือ  และสามารถควบคมุพอร์ตสินเช่ือให้เป็นไปตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ มีการกําหนดสดัส่วนของ
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พอร์ตสนิเช่ือให้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจ   โดยคํานึงถึงการกระจกุตวัและการกระจายความเส่ียงของพอร์ตสินเช่ือต่อ

การเปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่างสม่ําเสมอ  และประเมินระดับความเส่ียงโดยรวมให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ี

กําหนด   รวมทัง้มีหลกัเกณฑ์การให้สนิเช่ือท่ีครอบคลมุกลุม่ธุรกิจเป้าหมาย   

• นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการให้สนิเช่ือ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําหน้าท่ีกําหนดหลกัเกณฑ์สินเช่ือแต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากนโยบายการ

บริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) และนโยบายสินเช่ือ (Corporate Credit Policy) ซึง่หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว

จะประกอบด้วยเนือ้หาท่ีครอบคลมุกระบวนการโดยรวมของการให้สินเช่ือทัง้ก่อนการอนมุติัไปจนถึงการบริหารสินเช่ือ 

โดยมีประธานสายเป็นผู้ รับผิดชอบติดตามดแูลการบริหารความเส่ียง  

สําหรับสินเช่ือรายย่อย  ธนาคารได้พฒันาแบบจําลองความเส่ียง Credit scoring โดยใช้ข้อมลูทางสถิติของ

ลกูค้าของธนาคาร โดยผลการคํานวณจากแบบจําลองร่วมกบัข้อมลูจากสํานกังานข้อมลูเครดิตแห่งชาติ National 

Credit Bureau จะถกูนํามาใช้เพ่ือประกอบการตดัสินการให้สินเช่ือ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรองรับเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุ

ของ Basel Committee for Banking Supervision ตามวิธี Internal Ratings Based Approach – IRB 

นอกจากนี ้ ธนาคารจะมีการทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายสินเช่ือ  และการปฏิบติังานใน

กระบวนการสินเช่ือเพ่ือให้มีการปรับปรุงแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ  โดยให้ทบทวนอย่างน้อยปีละครัง้  

หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั   เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

• การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

การปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ป็นการดําเนินการแก้ไขหนีท้ัว่ไป และหนีท่ี้มีปัญหา เพ่ือให้ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระ

หนีคื้นสูงสุด หรือเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินกิจการต่อไปทัง้ลูกหนีแ้ละธนาคาร โดยเฉพาะลูกหนีท่ี้

ประสบปัญหาการชําระหนีเ้น่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ  แต่ยังมีแนวโน้มท่ีจะดําเนินธุรกิจต่อไปได้  ทัง้นี ้ การ

ปรับปรุงโครงสร้างหนีจ้ะต้องคํานึงถึงความสามารถท่ีแท้จริงของลกูหนี ้รวมถึงอตัราผลตอบแทน อตัราการรับชําระหนี ้ 

และความเส่ียงท่ีจะยอมรับได้ ทัง้นี ้จะต้องเป็นลกูหนีมี้เจตนาท่ีจะชําระหนี ้ และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนีก้บัลกูหนี ้

แตล่ะรายต้องมีการพิจารณาความเป็นไปได้อยา่งสมเหตสุมผล   กรณีลกูหนีไ้มใ่ห้ความร่วมมือในการปรับปรุงโครงสร้าง

หนี ้หรือมีแนวโน้ม แก้ไขหนีไ้ม่ได้   เจ้าหน้าท่ีบริหารสินเช่ือขออนมุติัดําเนินคดีต่อผู้ มีอํานาจอนมุติั และโอนบญัชีลกูหนี ้

ไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายโดยเร็วเพ่ือให้ดําเนินคดีตอ่ไป 

• การตดิตามหนีผ้ิดนัด 

ธนาคารมีนโยบายในการติดตามให้ลกูหนีผิ้ดนดัทกุราย ชําระหนีท้ัง้หมดคืนแก่ธนาคารโดยเร็ว โดยธนาคารจะ

ประเมินความสามารถในการชําระหนี ้และความร่วมมือของลกูหนีแ้ต่ละราย เพ่ือกําหนดแนวทางการติดตามและแก้ไข

หนีท่ี้เหมาะสม  ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลูกหนีร้ายท่ีให้ความร่วมมือ และมีแนวโน้มสามารถ

ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไขข้อตกลงใหม่เพ่ือให้ธนาคาร มีโอกาสได้รับชําระหนีคื้นสูงสุดและเหมาะสมกับความสามารถท่ี

แท้จริงของลกูหนี ้ กรณีลกูหนีบ้างรายไม่สามารถชําระหนี ้หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ให้ความร่วมมือ แต่ภาระ

หนีส้นิท่ียงัคงมีอยูก่บัธนาคารยงัคงเหลืออยูเ่ป็นจํานวนมากจงึเป็นหน้าท่ีของฝ่ายกฎหมายหรือบคุคลภายนอกจะต้องสืบ

หาติดตามทรัพย์สนิของลกูหนี ้เพ่ือนํามาชําระหนีโ้ดยไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
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• การอนุมัตกิารให้กู้ยืมและอาํนาจการอนุมัต ิ

สินเช่ือรายย่อย ธนาคารกําหนดอํานาจการอนมุติัตามระดบัวงเงินและเง่ือนไขสินเช่ือตามระดบัขัน้ตัง้แต่ระดบั

หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีตลาดไปจนถึงหวัหน้าสํานกังานขายภาค โดยมีฝ่ายควบคมุและตรวจสอบเครดิต ท่ีเป็นอิสระจาก

หน่วยงานด้านการตลาด ช่วยทําหน้าท่ีวิเคราะห์และตรวจสอบคําขออนมุติัเพ่ือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และเจ้าหน้าท่ี

ตลาดมีหน้าท่ีติดตามคณุภาพของการปลอ่ยสนิเช่ือรายสญัญาท่ีได้อนมุติัสินเช่ือ คณุภาพสินเช่ือสําหรับลกูค้า โดยมีการ

ผกูผลตอบแทนกบัระดบัหนีเ้สีย นอกจากนี ้ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงระดบัพอร์ตสินเช่ือผ่านการกําหนดตวัชีว้ดั

และเพดานความเส่ียง ซึ่งรวมถึงการกระจุกตวัของสินเช่ือ ซึ่งต้องรายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่าง

สม่ําเสมอ 

สินเช่ือธุรกิจ จะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารในระดับท่ีเหมาะสม   โดยอํานาจการอนุมัติ

จะต้องกําหนดให้สอดคล้องกบัวงเงิน ประเภทธุรกิจ ขนาดและความซบัซ้อนของธุรกรรม    

 

4.3.3 ความสามารถในการดาํรงเงนิกองทุนของธนาคาร 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการเงินกองทนุเป็นอย่างมาก เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่ากลุ่มธุรกิจจะมีกลยทุธ์ในการรักษาระดบัเงินกองทนุให้สงูกว่าเป้าหมายการดํารงเงินกองทนุท่ีกําหนดไว้ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2555 ธนาคารมีระดบัเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 14.69 สงูกว่าอตัราขัน้ต่ําของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทยท่ีร้อยละ 8.50 โดยอตัราสว่นอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เส่ียงของธนาคาร มีดงันี ้

เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 

(ร้อยละ) 

31 ธนัวาคม 2553 

 

31 ธนัวาคม 2554 

 

31 ธนัวาคม 2555 

 

อตัราขัน้ต่ํา 

ตามกฎหมาย 

เงินกองทนุชัน้ที ่1 14.55 14.70 14.01 4.25 

เงินกองทนุทัง้สิน้ 15.18 15.40 14.69 8.50 

 

4.3.4 การบริหารสภาพคล่อง 

ธนาคารกําหนดให้การบริหารสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดแูล และการกําหนดกลยทุธ์ของคณะกรรมการบริหาร

สินทรัพย์และหนีส้ิน โดยมีคณะทํางานด้านสภาพคลอ่ง (Money Desk) เป็นกลไกสําคญัในการพิจารณาอตัราดอกเบีย้

ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสภาพคล่อง  นอกจากนี ้ยังมีฝ่ายบริหารเงินเป็นหน่วยงานหลักทําหน้าท่ีในการ

บริหารสภาพคลอ่ง โดยมีการบริหารฐานะสภาพคลอ่งอย่างใกล้ชิดทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  ให้สอดคล้องกบัปัจจยั

ภายใน ได้แก่ แผนการขยายธุรกิจและสภาพคล่องของธนาคาร  และปัจจัยภายนอก ได้แก่  สภาวะการแข่งขัน และ

แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินได้กําหนดให้มีการทบทวนภาวะเศรษฐกิจ และ

แนวโน้มอัตราดอกเบีย้เป็นประจํา เพ่ือให้การบริหารสภาพคล่องทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ  

ในภาวะปกติคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้ิน กําหนดให้มีสินทรัพย์สภาพคลอ่งสว่นเกินจากท่ีกฎหมาย

กําหนดไม่ต่ํากว่าเงินฝากและเงินกู้ ยืมครบกําหนดใน 6 สัปดาห์ข้างหน้า  โดยมีการกระจายตัวของแหล่งเงินทุนท่ี

เหมาะสม  ซึ่งแหล่งเงินทนุหลกัของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลกูค้า โดยไม่อาศยัแหล่งท่ีมาจากกลุ่มผู้ฝากเงินราย

ใหญ่ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนมากเกินไป นอกจากนี ้ยงัมีการกระจายตวัในแต่ละประเภทและอายคุรบกําหนด รวมทัง้

รักษาความสมดลุของแหลง่ท่ีมาของเงินทนุและการใช้ไปของเงิน  สําหรับกรณีเหตฉุกุเฉินในภาวะวิกฤตต่างๆ ธนาคารมี
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การจดัทําแผนรองรับเหตฉุกุเฉินด้านสภาพคล่อง เพ่ือให้มีแหล่งสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะรองรับการถอนเงินของผู้ฝาก 

และธนาคารยงัสามารถดําเนินธุรกิจตอ่เน่ืองอยูไ่ด้ไมน้่อยกวา่ 1 เดือน 

ธนาคารดํารงอตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งโดยเฉล่ียแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 6.00 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ ยืม

บางประเภท ตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงิน

สดท่ีศนูย์เงินสด เงินฝากท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย และหลกัทรัพย์ท่ีปราศจากภาระผกูพนั รวมเป็นจํานวน 31,594 ล้าน

บาท   

 

4.3.5 การจัดชัน้สนิทรัพย์ การตัง้สาํรอง และการตัดจาํหน่ายหนีสู้ญ 

ธนาคารปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การจัดชัน้สินทรัพย์ และการกันเงินสํารองของธนาคารแห่งประเทศไทย และ

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาเหน็วา่เหมาะสม 

ธนาคารจะตดัลกูหนีอ้อกจากบญัชี เน่ืองจากเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะเรียกชําระหนีคื้นได้ เช่น ได้ดําเนินคดีทาง

กฎหมายแล้ว ลูกหนีไ้ม่มีทรัพย์สินท่ีจะชําระหนีไ้ด้ หรือ ไม่มีบุคคลคํา้ประกัน หรือหลักประกันไม่มีค่าแล้ว ธนาคาร

สามารถดําเนินการได้  โดยการตดัจําหน่ายหนีส้ญู และหนีส้ญูรับคืน ให้ถือปฏิบติัตามข้อกําหนดของประกาศธนาคาร

แห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ์การตดัหนีส้ญูของกรมสรรพากร  และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม  ทัง้นี ้การตดัลกูหนีอ้อกจากบญัชีจะต้องไม่เป็นการเอือ้ประโยชน์แต่กรรมการ ผู้บริหาร

ระดบัสงู ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือกิจการท่ีบคุคลดงักลา่วมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง 

4.3.6 ธุรกจิตลาดทุน ดาํเนินการโดย บล.ภัทร และบล.เกียรตนิาคนิ มีรายละเอียดดังนี ้

• แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ภายหลงัการทําคําเสนอซือ้ บล.ภัทร เป็นผลสําเร็จ ทนุภัทรได้เข้าซือ้หลกัทรัพย์ภายใต้การลงทุนของสายงาน

ลงทนุของ บล.ภทัร ซึง่แหลง่เงินทนุในการซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วมาจากเงินปันผลรับจากการถือหุ้นใน บล.ภทัร และจาก

ผลตอบแทนการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างๆ ท่ีทุนภัทรเข้าลงทุน โดยในช่วงแรกทุนภัทรรับรู้ บล.ภัทร เป็นเจ้าหนีซื้อ้ขาย

หลกัทรัพย์ และเม่ือพ้นระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีทนุภทัรเข้าถือหลกัทรัพย์ดงักล่าว บญัชีเจ้าหนีซื้อ้ขายหลกัทรัพย์

ดงักลา่วถกูเปล่ียนเป็นเงินกู้ ยืมจากบริษัทย่อย  โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทนุภทัรมียอดคงเหลือเงินกู้ ยืมจาก บล.

ภทัรเป็นจํานวน 150 ล้านบาท 

นอกจากนี ้ปัจจบุนัแหล่งเงินทนุทัง้หมดของกลุ่มธุรกิจตลาดทนุมาจากธนาคารซึ่งเป็นบริษัทแม่ นอกจากนี ้บล.

ภทัร ยงัมีการจดัเตรียมแหลง่เงินทนุไว้โดยมีวงเงินกู้ ยืมเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์บางแหง่   

• การจัดหาเงนิทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-ไมมี่- 

• การอนุมัตวิงเงนิและอาํนาจการอนุมัต ิ

บล.เกียรตินาคิน มีนโยบายในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลูกค้า โดยพิจารณาจาก

หน้าท่ีการงาน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า  
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• การกาํหนด Margin ของหลักทรัพย์ 

บล.เกียรตินาคิน กําหนดให้คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง เป็นผู้ทบทวนและกําหนดรายช่ือหลกัทรัพย์ท่ีจะ

อนุญาตให้ซือ้ในบญัชีมาร์จิน้ได้ (Marginable Securities) และการปรับอตัรามาร์จิน้ โดยจะคดัเลือกหลกัทรัพย์ท่ีมี

ปริมาณการซือ้ขายในระดบัสงู และผลประกอบการดี หรือกําลงัอยูใ่นช่วงฟืน้ตวั  

• ความสามารถในการดาํรงเงนิกองทุนสภาพคล่อง  

อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์สภาพคล่องสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของ บล.ภทัร แล บล.เกียรตินาคิน เกิน

กว่าอตัราขัน้ต่ําท่ีร้อยละ 7.00 ตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุต่อสินทรัพย์สภาพคลอ่งสทุธิตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. โดย

แสดงรายละเอียดในตารางดงันี ้

เงินกองทนุสภาพคลอ่ง (ร้อยละ) ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 

บล.ภทัร 65.84 85.67 52.83 

บล.เกียรตินาคิน 96.20 125.43 69.34 
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55..    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  
 

5.1. สนิทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ     

• ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยธนาคารและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและไม่ติด

ภาระผกูพนัใดๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงันี ้

            หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ท่ีดิน     

1. ท่ีดินและอาคาร ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสํานกังานสาขาในตา่งจงัหวดั 

และศนูย์ประมลูรถยนต์ 

138 134 495 

2. สทิธิการเช่าของธนาคาร สํานกังานสาขาในตา่งจงัหวดั และ

ศนูย์ประมลูรถยนต์ 

88 76 69 

รวมท่ีดินและอาคารสทุธิ 226 210 564 

อปุกรณ์สํานกังานสทุธิ 302 599 691 

อ่ืน ๆ  462 493 504 

รวมที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 989 1,302 1,758 

 

• สญัญาเช่าและบริการระยะยาว 

1. สญัญาเช่าและบริการ 

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าท่ีดิน/อาคาร เพ่ือใช้เป็นสํานักงานสาขา ทําสัญญาบริการด้าน

คอมพิวเตอร์และทําสญัญาเช่ารถยนต์ ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 มีดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ    ปี 2553     ปี 2554 ปี 2555 

สญัญาเช่าท่ีดิน/อาคาร 273 398 371 

สญัญาบริการเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 178        134  92 

สญัญาเช่ารถยนต์ -     1 2 

อ่ืน ๆ - - - 

รวม    451    533 465 

2. สญัญาเช่าระหวา่งธนาคารและบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ –  
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5.2. เงนิให้สนิเช่ือ 

5.2.1 นโยบายการจัดช้ันสนิทรัพย์ และนโยบายการต้ังสาํรองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ธนาคารและบริษัทย่อย มีนโยบายการจดัชัน้สินทรัพย์และนโยบายการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  นอกจากนี ้ยงัมีนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคาร จึงมีนโยบายกนัเงินสํารองท่ีมีต่อ

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพในอตัราท่ีสงูกว่าเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด เพ่ือให้มีระดบัเงินสํารองท่ีมีต่อเงินให้

สินเช่ือด้อยคณุภาพในอตัราสงูในระดบัทดัเทียมกบัค่าเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารยงัมีนโยบายในการรักษา

ระดบัการกนัเงินสํารอง ให้สงูเพียงพอเพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือระดบัเงินสํารองท่ีอาจเพิ่มขึน้ในภาวะวิกฤต 

และไมทํ่าให้ระดบัเงินกองทนุของธนาคารต่ํากว่าอตัราท่ีกฎหมายกําหนด  ทัง้นี ้ธนาคารต้องกนัเงินสํารองตามลกัษณะการจดั

ชัน้สนิทรัพย์ ดงันี ้

1. สนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 1.0  

2. สนิทรัพย์จดัชัน้กลา่วถงึเป็นพิเศษ ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 2.0  

 กรณีสินเช่ือท่ีสามารถจัดกลุ่มสินเช่ือท่ีมีลกัษณะความเส่ียงด้านเครดิตคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม ธนาคาร

สามารถเลือกกนัเงินสํารองแบบกลุ่มสินเช่ือ (Collective Approach) ซึ่งพิจารณาจากผลขาดทนุจากประสบการณ์ในอดีต

ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด  

 สําหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้รถยนต์ ธนาคารได้พิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มเติมโดยใช้วิธีกนัเงินสํารอง

หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ครอบคลุมความไม่แน่นอนอันอาจเกิดจากปัจจัย

เศรษฐกิจและแนวโน้ม ซึง่อาจสง่ผลให้ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูหนีล้ดลง 

3. สนิทรัพย์จดัชัน้ต่ํากวา่มาตรฐาน จดัชัน้สงสยั หรือจดัชัน้สงสยัจะสญู  ให้กนัเงินสํารองในอตัราร้อยละ 100.0 สําหรับ

สว่นต่างระหว่างยอดหนีค้งค้างตามบญัชีกบัมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรือมลูค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายหลกัประกันโดยใช้วิธีการคํานวณมลูค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรือ มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่าย

หลกัประกนั ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 

 รายละเอียดการจดัชัน้เงินให้สินเช่ือและการกนัสํารอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ปรากฏในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ข้อ 7.7.4 

•  เงินให้สนิเช่ือ 

ธนาคารถือปฏิบติัในการจดัชัน้หนีแ้ละตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับเงินให้สนิเช่ือ ตามข้อกําหนดของประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 3  สิงหาคม 2551 และตามการประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความสญูเสียท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ จากยอดเงินให้สินเช่ือท่ีคงค้างอยู่ ณ วนัสิน้งวด การจดัชัน้หนีพ้ิจารณาจากระยะเวลาท่ีค้างชําระและความสามารถใน

การชําระหนีข้องลกูหนี ้ส่วนมลูค่าหลกัประกนัท่ีใช้ขึน้กบัประเภทของหลกัประกนั โดยธนาคารมีการประเมินราคาทกุ 3 ปี ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู สําหรับเงินให้กู้ ยืมในอตัราร้อยละ 100.0 

สําหรับสว่นตา่งระหวา่งยอดหนีต้ามบญัชีกบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะได้รับจากลกูหนีห้รือมลูค่าปัจจบุนัของ

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายหลกัประกัน ทัง้นีอ้ัตราดอกเบีย้คิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจําหน่าย

หลกัประกนัได้อ้างอิงตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลกูหนีช้ัน้ปกติและชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคาร

บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 1.0 และร้อยละ 2.0 ของมลูหนีห้ลงัหกัหลกัประกนั 
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จดัชัน้ปกติ ตัง้สํารองไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ     1.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ 

จดัชัน้กลา่วถงึเป็นพิเศษ ตัง้สํารองไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ     2.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ 

จดัชัน้ต่ํากวา่มาตรฐาน ตัง้สํารองไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 100.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ 

จดัชัน้สงสยั ตัง้สํารองไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 100.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ 

จดัชัน้สงสยัจะสญู ตัง้สํารองไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 100.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ  

ยกเว้น ลกูหนีจ้ดัชัน้สงสยัจะสญูท่ียงัไมไ่ด้ฟ้องร้องดําเนินคดีหรือปรับโครงสร้างหนี ้ธนาคาร

แหง่ประเทศไทยกําหนดให้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มตามจํานวนวนัท่ีค้างชําระ 

จดัชัน้สญู ให้ตดัออกจากบญัชี 

หมายเหตุ 1) ยอดหนีค้งค้าง หมายถึง เงินต้นและดอกเบีย้ค้างรับ 

 2) ยอดหนีค้งค้างสทุธิ หมายถึง ยอดหนีค้งค้างหกัด้วยหลกัประกนั 

 

•  3ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 

ธนาคารตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีเ้ช่าซือ้โดยวิธีกนัเงินสํารองเป็นกลุ่มลกูหนี ้(Collective Approach) 

โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคํานวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหนีจ้ะผิดนัดชําระหนี ้

(Probability of default) และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้เม่ือลกูหนีผิ้ดนดัชําระหนีต้่อยอดหนี ้(Loss given 

default) นอกจากนัน้ ธนาคารได้มีการปรับปรุงผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตด้วยปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชําระหนี ้เช่น อตัราผลขาดทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการขายทรัพย์สนิท่ียดึ 

นอกจากนี ้ธนาคารได้มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้เพิ่มเติมตามคําสัง่ของธนาคาร

แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2551 โดยพิจารณาจากมลูค่า

หลกัประกนัท่ีใช้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารบนัทกึค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู สําหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ใน

อตัราร้อยละ 100.0 สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนีต้ามบญัชีกบัมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้

หรือมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายหลกัประกนั ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้คิดลดและระยะเวลาท่ี

คาดว่าจะจําหน่ายหลกัประกนัได้อ้างอิงตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลกูหนีช้ัน้ปกติและชัน้กล่าวถึง

เป็นพิเศษ ธนาคารบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 1.0 และร้อยละ 2.0 ของมลูหนีห้ลงัหกัหลกัประกนั 

•  4ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์  

 บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ ตามข้อกําหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การจัดทําบญัชีเก่ียวกับลกูหนีด้้อย คุณภาพของบริษัท

หลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2544 

• นโยบายการตัง้สํารองคา่เผ่ือการด้อยคา่ของทรัพย์สนิ 

การตัง้สํารองคา่เผ่ือการลดคา่ของทรัพย์สนิของธนาคาร จะพิจารณาจากข้อบง่ชีก้ารด้อยคา่ตามมาตรฐานบญัชี และ

การประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต พร้อมกับกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร และ

หลกัเกณฑ์ดงักลา่วผู้ตรวจสอบบญัชีเหน็ชอบด้วยแล้ว 
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5.2.2 นโยบายการรับรู้รายได้ 

•  6รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมและเงินฝาก 

 ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมและเงินฝากตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมท่ีค้าง

ชําระเกินกว่าสามเดือนนบัตัง้แต่วนัครบกําหนดชําระซึง่รับรู้เม่ือเก็บเงินได้ ธนาคารได้บนัทกึยกเลิกรายได้สําหรับดอกเบีย้จาก

เงินให้สินเช่ือและลูกหนีท่ี้ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี เม่ือลูกหนีเ้ป็นลูกหนีท่ี้ค้างชําระเงินต้นหรือ

ดอกเบีย้เกินกว่าสามเดือนนับจากวนัครบกําหนดชําระ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 3 

สงิหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม ่เม่ือลกูหนีไ้ด้ชําระเงินต้นและดอกเบีย้ท่ียงัคงค้างครบถ้วนแล้ว 

•  7รายได้จากการให้เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 

 รายได้ดอกเบีย้จากการให้เช่าซือ้รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  

 รายได้ดอกเบีย้จากการให้เช่าซือ้ท่ีค้างชําระเกินกว่า 3 เดือน นบัตัง้แต่วนัครบกําหนดชําระซึ่งรับรู้เม่ือเก็บเงินได้ 

ธนาคารได้บนัทกึยกเลกิรายได้สําหรับดอกเบีย้จากการให้เช่าซือ้ท่ีธนาคารบนัทกึบญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบญัชี เม่ือลกูหนี ้

เป็นลกูหนีท่ี้ค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบีย้เกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัครบกําหนดชําระเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่ เม่ือลกูหนีไ้ด้ชําระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ท่ียงัคงค้างครบถ้วนแล้ว 

•  นโยบายสนิเช่ือท่ีระงบัรับรู้รายได้   

 นโยบายการระงบัรับรู้รายได้สนิเช่ือของธนาคาร ถือปฏิบติัตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ ระงบัรับรู้

รายได้สําหรับเงินให้สินเช่ือท่ีมีการค้างชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกว่า 3 เดือน นบัแต่วนัครบ

กําหนดชําระดอกเบีย้ หรือเงินต้นทัง้จํานวน หรือตามงวดท่ีกําหนดในสญัญา หรือเม่ือได้ทวงถาม หรือเรียกให้ชําระ แล้วแต่วนั

ใดจะถึงก่อน โดยไม่คํานึงว่าลกูหนีร้ายนัน้จะมีหลกัประกนัหรือไม่ ยกเว้น เงินเบิกเกินบญัชี จะพิจารณาจากการไม่ได้รับเงิน

เข้าบญัชีเพ่ือชําระเงินต้นหรือดอกเบีย้เกินกว่า 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีถกูยกเลิกวงเงิน หรือวนัท่ียอดหนีเ้กินวงเงิน หรือวนัท่ีครบ

กําหนดสญัญา แล้วแตว่นัใดจะถงึก่อน 

• เงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพ   

 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 68/2551 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2551 เร่ือง การจดัทําและ เปิดเผย

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีส้ินของธนาคารพาณิชย์ เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ (NPL Gross) หมายถึง    เงินให้สินเช่ือ

จดัชัน้ต่ํากว่ามาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะสญู และชัน้สญู ตามหลกัเกณฑ์การจัดชัน้ของธนาคาร แห่งประเทศไทย ท่ี   

สนส. 31/2551 ลงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัชัน้ และการกนัเงินสํารองของสถาบนัการเงิน 

5.3. เงนิลงทุน            

• นโยบายการลงทนุ 

 ธนาคารและบริษัทย่อยจดัประเภทเงินลงทนุ นอกเหนือจากเงินลงทนุในบริษัทย่อย และสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า

เป็น 4 ประเภท ได้แก่ เงินลงทุนเพ่ือค้า เงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบกําหนด เงินลงทุนเผ่ือขาย และเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งการจัด

ประเภทของเงินลงทนุจะเป็นไปตามเป้าหมายการลงทนุอย่างเหมาะสม ณ เวลาท่ีลงทนุ และมีการทบทวนการจดัประเภทเป็น

ปกติอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ มีการคํานึงถึงสภาพคล่องของธนาคาร สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี

ได้รับและนโยบายของธนาคาร ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุน ธนาคารยังคงนโยบายท่ีจะลดการลงทุนในธุรกิจท่ีไม่

เก่ียวข้องกบัธนาคารลงเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม 
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• การบริหารความเส่ียงจากการลงทนุ        

 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจะกระจายความเส่ียงในการลงทุนทัง้ในตลาดเงินและตลาดทุน  ภายใต้กรอบ

และนโยบายความเส่ียงของกลุม่ธุรกิจ และการควบคมุดแูลรับผิดชอบจากฝ่ายงานท่ีทําธุรกรรมและจากฝ่ายบริหารความเส่ียง   

 ธนาคารมีการประเมินศกัยภาพของบริษัทท่ีออกตราสารและมีนโยบายซือ้-ขายตราสารทนุเพ่ือการลงทนุระยะปาน

กลางจนถึงระยะยาวเป็นหลกั  ธนาคารบริหารความเส่ียงของราคาตราสารทนุ ซึ่งมีเจตนาตัง้แต่แรกว่าจะถือครองระยะยาว 

โดยการติดตามและรายงานสถานะความเส่ียงราคาตราสารทนุตามราคาตลาดประจําวนั และมีการกําหนดระดบัตดัขาดทนุ

เพ่ือจํากดัผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

•  12การตัง้สํารองคา่เผ่ือการด้อยคา่     

 ธนาคารและบริษัทยอ่ยตัง้สํารองคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุตามมาตรฐานบญัชี โดยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือ

ค้าและเผ่ือขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่ายติุธรรม และบนัทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุใน

หลกัทรัพย์เพ่ือค้าเป็นรายการกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และบนัทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย เป็นรายการในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกว่าจะจําหน่ายหลกัทรัพย์ไป ซึ่ง

จะบนัทกึผลกําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุดงักลา่วในกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 

 เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบกําหนด วดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง และเงินลงทนุทัว่ไป

ในหลกัทรัพย์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุ ปรับลดด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุ 

 

5.3.1 การลงทุนของธนาคารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

• ความหมายของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 ความหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามคํานิยามของมาตรฐานการบญัชี ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน

ในสว่นของหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หวัข้อ นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั ข้อ 4.2.5 

• นโยบายการลงทนุของธนาคาร 

การลงทนุเชิงกลยทุธ์     

 เป็นการลงทนุในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์กบัธุรกิจของกลุ่ม

ธุรกิจเกียรตินาคินในเชิงยทุธศาสตร์  เพ่ือให้บรรลตุามพนัธกิจ กลยทุธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคิน 

และเป็นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของกลุ่ม รวมถึงแนวทางการกํากับแบบรวมกลุ่มของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

การลงทนุเพ่ือผลตอบแทน 

 เป็นการลงทนุเพ่ือวตัถปุระสงค์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทสินเช่ือท่ีด้อยคณุภาพ ด้วยราคาท่ีต่ํากว่ามลูค่าเงินต้น

คงค้างและมลูค่าหลกัประกนั ทัง้นีเ้พ่ือหวงักําไร/ผลตอบแทนจากการบริหารการลงทนุผ่านลกัษณะกองทนุรวมต่างๆ  ท่ีเป็น

บริษัทย่อยของธนาคาร  ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์หลกัเพ่ือลงทุนในสิทธิเรียกร้อยประเภทสินเช่ือธุรกิจสินเช่ือพาณิชย์  

สินเช่ืออ่ืน ซึ่งองค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (“ปรส.”) ได้นําออกประมูล  รวมถึงกองทุนประเภทลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์  และสทิธิเรียกร้องท่ีมีอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั   
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66..    ข้อพพิาททางกฎหมายข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีคดีข้อพิพาทท่ียงัไมส่ิน้สดุท่ีเป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ

จํานวน 64 คดี คิดเป็นทนุทรัพย์รวม 9,276 ล้านบาท  แบง่ออกเป็น 

• คดีข้อพิพาทท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชัน้ต้นจํานวน 40 คดี ทนุทรัพย์รวม 275 ล้านบาท  

• คดีข้อพิพาทท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลสงู (ศาลอทุธรณ์และศาลฎีกา) จํานวน 24 คดี ทนุทรัพย์รวม 9,001 

ล้านบาท โดยในจํานวนนีเ้ป็นคดีข้อพิพาทท่ีกองทนุรวม ซึง่ธนาคารเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 99.9 เป็น

คูค่วาม  จํานวน 2 คดี ทนุทรัพย์รวม 7,850 ล้านบาท ซึง่ ณ ปัจจบุนั ศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ได้พิพากษายกฟ้อง

แล้ว แตย่งัอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  

 ทัง้นี ้ ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเหน็วา่ การถกูฟ้องคดีข้อพิพาทตามท่ีกลา่วมาทัง้หมด  หากพิจารณามลูค่าของ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจบุนั ไมป่รากฏวา่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญักบัการดําเนินงานของธนาคาร      

  

 สําหรับข้อพิพาทกรณีท่ีกรมบงัคบัคดีเรียกให้ธนาคารชําระค่าเสียหายเน่ืองจากการผิดสญัญาขายทอดตลาดเป็น

จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาขายทรัพย์หลกัประกันในการขายทอดตลาดทรัพย์หลกัประกนัในคดีล้มละลายครัง้แรกกับ

ราคาขายทรัพย์หลกัประกนัดงักลา่วในการขายทอดตลาดครัง้ท่ีธนาคารเป็นผู้ประมลูได้ จํานวน 583 ล้านบาทนัน้  ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2553 ธนาคารได้มีการบนัทึกรายการเจ้าหนีก้รมบงัคบัคดี จํานวน 583 ล้านบาทไว้ในงบการเงินแล้ว  พร้อมกนันี ้

ธนาคารได้บนัทกึสว่นแบง่ท่ีจะได้รับจากการชําระหนีเ้ข้ากองทรัพย์สนิหลกัประกนัของลกูหนีใ้นกรณีดงักลา่ว โดยการโอนกลบั

ขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องจํานวน  278 ล้านบาท และได้สํารองความเสียหายไว้ในงบการเงินของ

ธนาคาร ฯ สิน้ปี 2554 เรียบร้อยแล้วด้วย   

ทัง้นี ้สถานะข้อพิพาทดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยงัอยูร่ะหวา่งการดําเนินการของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์

กบัเจ้าหนีผู้้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามมติของท่ีประชมุเจ้าหนี ้ ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่า มลูค่าของ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจบุนั ไมป่รากฏวา่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินงานของธนาคาร 

  

 คดีข้อพิพาทของบริษัทย่อยท่ีเกิดขึน้ในปี 2554 ได้แก่ คดีข้อพิพาทท่ีบล.เกียรตินาคิน เป็นคู่ความถกูฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายร่วมกบัจําเลยรายอ่ืนๆ ในคดีทจุริตเป็นจํานวนเงิน 223 ล้านบาท ท่ีศาลชัน้ต้นได้มีคําพิพากษายกฟ้อง บล. เกียรติ

นาคิน แล้วเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 และสถานะของคดีพิพาทในปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

อุทธรณ์   ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่า มูลค่าของข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

 

ณ สิน้ปี 2555  บริษัทยอ่ยไมมี่คดีข้อพิทาทใดๆ เพิ่มเติม 
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77..    โครงสร้างเงนิทุนโครงสร้างเงนิทุน  

 

7.1 หลักทรัพย์ของธนาคาร  

 7.1.1 หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธิ  

  1) หุ้นสามญัของธนาคารจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ช่ือ “KK” โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 832,831,859 หุ้น (มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) มีทนุจดทะเบียนและทนุ

เรียกชําระแล้ว ดงันี ้ 

• ทนุจดทะเบียน  8,523,372,680  บาท 

• ทนุชําระแล้ว   8,328,318,590  บาท 

  ตามท่ีธนาคารได้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ ESOP-W2 ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของธนาคารและบริษัทย่อย

ในปี 2553 โดยในปี 2555 มีการเปิดให้ใช้สิทธิรวม 4 ครัง้ ในวนัท่ี 30 ของเดือนมีนาคม, มิถนุายน, กนัยายน และ ธันวาคม 

ตามลําดบั ซึง่มีผู้ขอใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเป็นจํานวนรวม 7,050,250 หุ้น (หุ้นสามญัจํานวน 846,400 หุ้น จะเร่ิมซือ้ขาย

วันท่ี 11 มกราคม 2556) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของจํานวนหุ้ นสามัญเป็น 833,678,259 หุ้ น มีทุนชําระแล้ว 

8,336,782,590 บาท (ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2556) 

  2) ธนาคารไมมี่หุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

 7.1.2 หุ้นกู้   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารมีหุ้นกู้ ระยะยาวและระยะสัน้คงเหลือรวมมลูคา่ทัง้สิน้ 15,335 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

• หุ้นกู้ระยะสัน้อายไุมเ่กิน 270 วนั ประเภทไมมี่ประกนัและไมด้่อยสทิธิ มลูคา่ 1,335 ล้านบาท  

 

ลาํดบั ช่ือหุ้นกู้ 
จาํนวน 

(ล้านบาท) วันที่ออกหุ้นกู้ 

อายุ 

(ปี) 

วันครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

ยอดคงเหลือ 

(ล้านบาท) 

Coupon (p.a.) 

(ร้อยละ) 

1 KK13117A          750 05/07/2555 0.5 17/01/2556          750 3.50 

2 KK13110A          125     12/07/2555 0.5 10/01/2556          1250 3.50 

3 KK13109A           310 12/07/2555 0.5  09/01/2556          310 3.50 

4 KK13123A           150 25/07/2555 0.5  23/01/2556          150 3.50 

 รวม 1,335 

   

1,335 
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• หุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   มลูคา่ 14,000 ล้านบาท  

ลาํดบั ช่ือหุ้นกู้ 
จาํนวน 

(ล้านบาท) 
วันออกหุ้นกู้ 

อายุ 

(ปี) 

วันครบกาํหนด

ไถ่ถอน 

ยอดคงเหลือ 

(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ ต่อปี) 

1 KK135A 1,000 17/03/2553 3.17 17/05/2556 1,000 3.35 

2 KK132A 2,000 17/02/2554 2 17/02/2556 2,000 3.45 

3 KK186A 650 01/06/2554 7 01/06/2561 650 4.62 

4 KK187A 240 22/07/2554 7 22/07/2561 240 5.00 

5 KK188A 500 23/08/2554 7 23/08/2561 500 4.80 

6 KK18DA 625 02/12/2554 7 02/12/2561 625 5.10 

7 KK16DA 975 07/12/2554 5 07/12/2559 975 5.10 

8 KK18DB 10 07/12/2554 7 07/12/2561 10 5.05 

9 KK142A 2,905 24/02/2555 2  24/02/2557 2,905   3.95 

10 KK143A 610 16/03/2555 2  16/03/2557 610   4.03 

11 KK144A 2,485 19/04/2555 2  19/04/2557 2,485   4.17 

12 KK14OA 2,000 18/10/2555 2  18/10/2557 2,000   4.00 

 รวม 14,000    14,000  

 

รายละเอียดของหุ้นกู้ระยะยาวประเภทไมมี่ประกนัและไมด้่อยสทิธิ  มีดงันี ้

1. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 4/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2556 

สญัลกัษณ์  : KK135A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขาย ตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 1,000,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 1,000,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้    : 3 ปี 2 เดือน 

วนัออกหุ้นกู้   : 17 มีนาคม 2553 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 17 พฤษภาคม 2556 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.35 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 17 มี.ค. และ 17 ก.ย. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : ไมมี่ 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
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2. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 1/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2556 

สญัลกัษณ์   : KK132A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายในกรณีทัว่ไปแก่นกัลงทนุสถาบนั 13 ประเภท และผู้ลงทนุรายใหญ่ 

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 2,000,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้     : 2 ปี 

วนัออกหุ้นกู้    : 17 กมุภาพนัธ์ 2554 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 17 กมุภาพนัธ์ 2556 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.45 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 17 ก.พ. และ 17 ส.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                    

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : ไมมี่ 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

3. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 2/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK186A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย   : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 650,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 650,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้    : 1 มิถนุายน 2554 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 1 มิถนุายน 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.62 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 1 มิ.ย. และ 1 ธ.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                  

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : ไมมี่ 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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4. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 3/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์   : KK187A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 240,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 240,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 22 กรกฎาคม 2554 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 22 กรกฎาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 22 ม.ค. และ 22 ก.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

5. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 4/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์   : KK188A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย   : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย   : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย   : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 500,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 500,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้    : 23 สงิหาคม 2554 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 23 สงิหาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.80 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 23 ก.พ., 23 พ.ค., 23 ส.ค. และ 23 พ.ย. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                   

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : ไมมี่ 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
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6. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 5/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์   : KK18DA 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย   : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 625,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 625,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้    : 2 ธนัวาคม 2554 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 2 ธนัวาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้     

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 

7. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 6/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

สญัลกัษณ์   : KK16DA 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 975,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 975,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้     : 5 ปี 

วนัออกหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2554 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2559 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้     

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
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8. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 7/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์   : KK18DB 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 10,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 10,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้    : 7 ปี 

วนัออกหุ้นกู้    : 7 ธนัวาคม 2554 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.05 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 

9. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2557 

สญัลกัษณ์   : KK142A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่  

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 2,905,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 2,905,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้    : 2 ปี 

วนัออกหุ้นกู้    : 24 กมุภาพนัธ์ 2555 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.95 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 24 ก.พ.  และ 24 ส.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
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10. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 2/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2557 

สญัลกัษณ์   : KK143A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   :  610,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  :  610,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้    : 2 ปี 

วนัออกหุ้นกู้    : 16 มีนาคม 2555 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 16 มีนาคม 2557 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.03 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 16 มี.ค. และ 16 ก.ย.  ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 

11. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 3/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2557 

สญัลกัษณ์   : KK144A 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่  

มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 2,485,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 2,485,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้    : 2 ปี 

วนัออกหุ้นกู้    : 19 เมษายน 2555 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 19 เมษายน 2557 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.17 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 19 เม.ย.  และ 19 ต.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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12. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ท่ี 4/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2557 

สญัลกัษณ์   : KK14OA 

ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมมี่ประกนั ไม่ด้อยสทิธิ และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย  : 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000 บาท 

จํานวนท่ีเสนอขาย   : 2,000,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ  : 2,000,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้    : 2 ปี 

วนัออกหุ้นกู้    : 18 ตลุาคม 2555 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 18 ตลุาคม 2557 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.00 ตอ่ปี 

วนัชําระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 18 ต.ค., 18  ม.ค., 18 เม.ย.,  และ 18 ก.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 

นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 

7.1.3  ใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

 ในปี 2555 ธนาคารคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของธนาคารท่ีเสนอให้กรรมการ และ/หรือ 

พนกังานของธนาคาร และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัทย่อย (ESOP Warrant) เพียง 1 รายการ คือ 

ESOP Warrant รุ่นท่ี 2 (ESOP-W2) ซึง่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 มีมติอนมุติั

ให้ออกเป็นจํานวนไม่เกิน 26,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายศนูย์บาทต่อหน่วย และมีมติให้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ใหมจํ่านวน 26,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิดงักลา่ว  

ESOP-W2 มีกําหนดการใช้สิทธิทกุวนัท่ี 30 ของเดือน มีนาคม มิถนุายน กนัยายน ธันวาคม มีกําหนดการใช้

สทิธิครัง้แรกวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และครัง้สดุท้ายวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 โดยสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัใหม่ใน

สดัสว่น 1:1  และราคาการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเทา่กบั 29.27 บาทตอ่หน่วย  

เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 ธนาคารได้รายงานการเปล่ียนแปลงการจดัสรร ESOP-W2 ต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้สิน้จํานวน 110,000 หน่วย สง่ผลให้มีจํานวนใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีได้รับจดัสรรคงเหลือ 25,890,000 หน่วย และมีกําหนดการใช้สทิธิในปี 2555 จํานวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ ดงันี ้

รายละเอียด การใช้สทิธิ 

ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 

วนัที่ใช้สิทธิ 30 มี.ค. 2555 30 มิ.ย. 2555 30 ก.ย. 2555 30 ธ.ค. 2555 

จํานวนผู้ขอใช้สิทธิ (ราย) 143 30 239 70 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ใช้สทิธิ (หน่วย) 1,921,050 234,900 4,047,900 846,400 

จํานวนหุ้นสามญัที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 1,921,050 234,900 4,047,900 846,400 

จํานวนคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิ (หน่วย) 23,649,550 23,414,650 19,366,750 18,520,350 

จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ (หุ้น) 23,649,550 23,414,650 19,366,750 18,520,350 

จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิ (บาท) 56,229,133.50 6,875,523 118,482,033 24,774,128 
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  ผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 จะทําให้จํานวนหุ้นสามญัและทนุชําระแล้วของธนาคารเปล่ียนแปลง ดงันี ้

รายละเอียด การใช้สทิธิ 

ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 

จํานวนหุ้นสามญัเดิมก่อนการใช้สทิธิ (หุ้น) 634,648,264 636,569,314 828,783,959/1 832,831,859/2 

จํานวนหุ้นสามญัใหมห่ลงัการใช้สทิธิ (หุ้น) 636,569,314 636,804,214 832,831,859 833,678,259 

ทนุชําระแล้ว (บาท) 6,365,693,140 6,368,042,140 8,328,318,590 8,336,782,590 

        หมายเหต ุ /1 ธนาคารได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 191,979,745 หุ้นจากการร่วมกิจการกบับริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 13 

กนัยายน 2555 

                  /2 จํานวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมขึน้ อนัเป็นผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 เร่ิมซือ้ขายวนัท่ี 11 มกราคม 2556 และสง่ผลให้ทนุชําระแล้ว

ของธนาคารเพ่ิมขึน้ 

 

7.1.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และพันธะ

ผูกพันเก่ียวกับการออกหุ้นในอนาคต  

- ไมมี่ –  

 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรกของธนาคาร  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 24 กนัยายน 2555  เพ่ือ

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล ดงันี ้

ลําดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น ประเภทผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น  ร้อยละ 

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

2. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั นิติบคุคลในประเทศ  54,993,648  6.6 

3. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน บคุคลธรรมดาในประเทศ 34,782,761  4.2 

4. บริษัท นํา้ตาลตะวนัออก จํากดั* นิติบคุคลในประเทศ  34,750,804  4.2 

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

6. นางวรรณสมร วรรณเมธี บคุคลธรรมดาในประเทศ  31,785,003  3.8 

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

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

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

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

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 355,536,683 42.9 

ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 473,247,276 57.1 

ยอดรวมทุนชาํระแล้ว 828,783,959 100.0 

แบง่ตามสญัชาติผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น  ร้อยละ 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 507,728,593 61.3 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 321,055,366 38.7 

* บริษัท นํา้ตาลตะวนัออก จํากดั ถือหุ้นโดย คณุหญิงณัฐิกา วธันเวคิน ร้อยละ 12.5 และนายสขุกาญจน์ วธันเวคิน ร้อยละ 25.6 ซึง่ถือหุ้นใน

ธนาคารร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.9 ตามลําดบั 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของ

ธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เม่ือ

ธนาคารมีกําไรท่ีสมควรจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคํานงึถงึผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว และ

ระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลมุแผนการทําธุรกิจ ความเส่ียงของธุรกิจธนาคารทัง้ใน

ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัจ่ายเงินปันผลนัน้ๆ 

การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร จะจ่ายในระดบัท่ีไม่ทําให้อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียงในภาวะปกติ

ต่ํากว่าระดบัเงินกองทนุขัน้ต่ําท่ีต้องดํารงในภาวะปกติ ซึง่กําหนดไว้ในความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ของ

ธนาคาร รวมทัง้ไม่เป็นอปุสรรคต่อธนาคารในการทยอยเพิ่มระดบัเงินสํารองท่ีมีต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ เพ่ือให้มี

ระดบัทดัเทียมกบัคา่เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบ ตามนโยบายการกนัเงินสํารองของธนาคาร 
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88. . โครงสร้างโครงสร้างการจัดการการจัดการ  

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

  การบริหารงานธนาคารมีการแบ่งโครงสร้างกรรมการธนาคารเป็น 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกํากับกิจการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร  รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555       

มีดงันี ้

 

1. ประกอบด้วย คณะกรรมการสินเช่ือและทรัพย์รอขาย // คณะกรรมการพฒันาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ // คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจธนาคารพาณิชย์ // คณะอนกุรรมการสินเช่ือ // 

คณะอนกุรรมการธุรกิจธนาคารรายย่อย // คณะอนกุรรมการทรัพย์รอขาย // คณะอนกุรรมการจดัการทรัพย์สิน // 

คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจ้าง (Non-IT) // คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) // คณะอนกุรรมการ

ประเมินราคาทรัพย์สิน 

2. ประกอบด้วย คณะอนกุรรมการพิจารณาคณุภาพสินทรัพย์  

3. ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเส่ียงธุรกิจตลาดทนุ // คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ  

4. รวม บล.เกียรตินาคิน 

5. รวม บลจ.เกียรตินาคิน  
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8.1.1 คณะกรรมการธนาคาร 

 ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของธนาคาร

ให้มีความมั่นคง มีผลตอบแทนท่ีดี ด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต และพึงหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี

ขอบเขตอํานาจและหน้าท่ี ดงันี ้ 

(1) กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารรวมทัง้พิจารณาอนมุติันโยบายและทิศทางการดําเนินงาน

ของธนาคารท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร และกํากบัควบคมุดแูลฝ่ายจดัการโดยผ่านคณะกรรมการบริหารให้ดําเนินการ

ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับการอนมุติัไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพ่ือระวงัรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและ

ผู้ ถือหุ้น รวมถงึกําหนดและอนมุติันโยบายตา่งๆ ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานทางการท่ีกํากบัดแูลกําหนด 

(2) จดัให้มีบทบญัญัติเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้ มีอํานาจในการจดัการและ

พนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในองค์กร 

(3) กํากบัดแูลให้คณะกรรมการย่อยชุดอ่ืนๆ ดําเนินการให้ฝ่ายจดัการกําหนดและจดัทําระบบการกํากบัดแูลกิจการธนาคารท่ี

จําเป็นทัง้ตามท่ีกฎหมายกําหนดและท่ีจําเป็นตามลักษณะของการประกอบการ พิจารณาอนุมัติระบบการกํากับดูแล 

ตลอดจนติดตามประสทิธิผลของระบบกํากบัดแูลเพ่ือให้คําแนะนําในการปรับปรุง 

(4) ดแูลให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีการกําหนดนโยบายกระบวนการ และการควบคมุทางด้านการบริหาร

ความเส่ียงประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยท่ีสุดจะต้องครอบคลุมถึงความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ การตลาดและการลงทุน     

สภาพคล่อง การปฏิบติัการ ช่ือเสียง กฎหมาย และกลยทุธ์ ทัง้นีค้ณะกรรมการต้องทําหน้าท่ีอนมุติันโยบายดงักลา่ว รวมทัง้

ทบทวนกลยทุธ์การปฏิบติังานจริงและนโยบายในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอ 

(5) ดําเนินการให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

(6) จดัให้มีการถ่วงดลุอํานาจของฝ่ายจดัการและ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมโดยให้ความสําคญัต่อสดัสว่น

หรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคารด้วย 

(7) พิจารณาแต่งตัง้และกําหนดบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของธนาคาร เพ่ือช่วยดแูลการ

บริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น  

(8) ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเร่ืองท่ีสําคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพ่ือให้

คณะกรรมการได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอท่ีจะทําให้สามารถปฏิบติัตามอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 

(9) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจําปีท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี  และการสอบทานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพ่ือขอการรับรองจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และรับทราบความเห็นจากผู้สอบ

บญัชี (Management Letter) พร้อมความเหน็จากคณะกรรมการบริหาร 

(10) พิจารณาแตง่ตัง้และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของผู้บริหารตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 

(11) ดแูลให้ธนาคารกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการให้สนิเช่ือและการลงทนุแก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัธนาคาร  

(12) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจดัการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ในการกําหนดอํานาจในการอนมุติั

วงเงินสนิเช่ือ  ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือ รวมทัง้การจดัซือ้ และค่าใช้จ่ายเพ่ือการ

บริหารงาน เพ่ือประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(13) กําหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยท่ีสดุกึง่หนึง่ของจํานวนครัง้ของการประชมุท่ีจดัขึน้ในแตล่ะปี 

นอกจากนีค้ณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการดําเนินกิจการของ

ธนาคารได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคาร 
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คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครัง้ องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด และมติท่ีประชมุใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ ทัง้นีป้ระธานกรรมการไมมี่สทิธิออกเสียงชีข้าด 

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 15 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 6  คน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 6 คน และเลขานกุารบริษัทจํานวน 1 คน  ดงันี ้ 

1. นายสพุล   วธันเวคิน            ประธานกรรมการ / กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

2. นายธวชัไชย   สทุธิกิจพิศาล  รองประธานกรรมการ / กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร  

3. นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์           กรรมการอิสระ 

4. รศ.มานพ   พงศทตั   กรรมการอิสระ 

5. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ          กรรมการอิสระ 

6. นายประวิทย์   วรุตบางกรู  กรรมการอิสระ 

7. ดร. อนมุงคล  ศิริเวทิน   กรรมการอิสระ 

8. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   กรรมการอิสระ 

9. นายธานินทร์   จิระสนุทร  กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

10. นายวีรวฒัน์  ชติุเชษฐพงศ์  กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

11. นายสรุพล   กลุศิริ*   กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

12. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ*  กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

13. นายบรรยง  พงษ์พานิช*  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

14. นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์*  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

15. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน*  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

  นางสาวพรทิพย์  ชพูระคณุ   เลขานกุารบริษัท 

  17หมายเหต ุ* เป็นกรรมการมีอํานาจลงนามผกูพนัธนาคาร  

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอํานาจและหน้าท่ี  ดงันี ้

(1) สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

(2) สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

(3) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทน

ของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

(4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของธนาคาร รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธนาคาร  

(5) กําหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบรวมทัง้การเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัต่อ

การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ และต้อง

เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปีของธนาคาร             
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(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของธนาคาร 

(ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการธนาคาร 

(7) รายงานตอ่คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทํา ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงินกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคารและหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายอ่ืนๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทําดงักล่าวไว้ในรายงานประจําปี และรายงานต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจและ

หน้าท่ี  คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอํานาจในการว่าจ้าง หรือนําเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบ และ

สอบสวนได้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม  

(9) เม่ือมีความจําเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนท่ี

เก่ียวข้องได้  

(10) ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มีการปฏิบติังานเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงของ

ธนาคาร 

(11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ        

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครัง้ องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด มติท่ีประชมุใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีประธาน

กรรมการและกรรมการทกุคนเป็นกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด จํานวน 4 คน ดงันี ้

1. นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์   ประธานกรรมการตรวจสอบ   

2. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ  กรรมการ 
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3. นายประวิทย์   วรุตบางกรู  กรรมการ 

4. ดร. อนมุงคล  ศิริเวทิน   กรรมการ 

ดร. ณรงค์    ปรีดานนัท์  เลขานกุาร 

    
8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย  มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอํานาจและหน้าท่ี  ดงันี ้

(1) กําหนด นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้ มีอํานาจในการจัดการของธนาคาร ตัง้แต่ระดบัผู้ช่วย

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้คดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือ

ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการชดุยอ่ยท่ีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร

และผู้ มีอํานาจในการจดัการของธนาคาร เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร  

(2) ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยคณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

(3) เปิดเผย นโยบายการสรรหา และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของธนาคาร  

(4) ดแูลให้กรรมการ และผู้ มีอํานาจในการจดัการได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยกรรมการท่ีได้รับ

มอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายนัน้  

(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า 

เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร และกําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูอ่ืน ๆ 

ตําแหน่งระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะ

กรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลกลุม่ 

(6) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคาร เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการธนาคาร และกําหนดแนวทางการ

ประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูอ่ืนๆ ตําแหน่งระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ขึน้ไป เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา

โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลกลุม่ เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปีโดยคํานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องรวมถึงความสําคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการ

ประเมินผล 

(7) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการกําหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจดัทํารายงานการกําหนด

คา่ตอบแทน และความเหน็ของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี 

(8) กํากับดูแลให้มีการวางแผนและดําเนินการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่ง ตัง้แต่ระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไปต่อ

คณะกรรมการธนาคาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย

กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  และมติท่ีประชมุ ใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 คน   โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ท่ีเหลือเป็น

กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 2 คน ดงันี ้ 
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1. รศ.มานพ  พงศทตั   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน* 

2. นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ  กรรมการ* 

3. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์   กรรมการ* 

4. นายสรุพล  กลุศิริ   กรรมการ 

5. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  กรรมการ 

นางสาวนจุรี ศิษฏศรีวงศ์  เลขานกุาร 

   18หมายเหต ุ* เป็นกรรมการอิสระ 
 

8.1.4 คณะกรรมการกาํกับการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์และกาํกับกจิการ   

ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอํานาจและหน้าท่ี  ดงันี ้

(1) กํากบัดแูลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงิน มีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัมาตรฐานแนวปฏิบติัท่ีบงัคบัใช้กบั

ธุรกรรมต่างๆ รวมถึงประเพณีท่ีถือปฏิบติัในตลาด มาตรฐานในวิชาชีพ บทบญัญัติเก่ียวกบัการกบัดแูลท่ีดีตามหลกั          ธรร

มาภิบาล และนโยบายด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผา่นหน่วยงานกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 

(2) กําหนดให้มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกํากับดูแลกิจการ (Good Governance)       

ท่ีมีประสทิธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

(3) อนมุติัแผนงานกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ประจําปี  (Annual Compliance Plan) ของหน่วยงานกํากบัการปฏิบติัตาม

กฎเกณฑ์ และติดตามการปฏิบติังานของหน่วยงานกํากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ให้มีการดําเนินการตามแผนงานประจําปี 

เป็นไปอยา่งครบถ้วนและบรรลผุลท่ีกําหนดไว้ 

(4) พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) เพ่ือรายงาน       

ให้คณะกรรมการธนาคารทราบ ก่อนนําสง่หน่วยงานทางการท่ีกํากบัดแูลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(5) พิจารณากําหนดข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน 

บทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงิน  

(6) พิจารณาให้ความเหน็ชอบการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้ายและประเมินผลงานหวัหน้าหน่วยงานการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์  

คณะกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการมีการประชมุอย่างน้อย 3 เดือนครัง้ องค์ประชมุประกอบด้วย

กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  และมติท่ีประชมุใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ   

องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ดงันี ้  

1. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ*  

2. นายประวิทย์  วรุตบางกรู กรรมการ* 

3. นายธานินทร์  จิระสนุทร กรรมการ 

4. นางภทัรพร มิลนิทสตู  กรรมการ 

นายพงษ์พนัธุ์  สขุยางค์  เลขานกุาร 

หมายเหต ุ* เป็นกรรมการอิสระ 
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8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอํานาจและหน้าท่ีดงันี ้

(1) กําหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวมของธนาคารและ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งต้องครอบคลมุถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีสําคญั เช่น ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงจาก

ตลาด ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของธนาคารและบริษัทใน

กลุม่ธุรกิจการเงิน เป็นต้น  

(2) วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกํากบัดแูลปริมาณ

ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมถงึกําหนดหลกัเกณฑ์ในการกนัสํารองสําหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตาม

นโยบายท่ีกําหนด 

(4) รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบันโยบายและ

หลกัเกณฑ์การบริหารความเส่ียงท่ีกําหนด  และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการกํากบัการปฏิบติัตาม

กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ (Compliance & Governance Committee) เพ่ือทราบในสิง่ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบั

นโยบายและหลกัเกณฑ์บริหารความเส่ียงท่ีกําหนด 

(5) พิจารณาอนมุติัหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือเก่ียวกบัการให้สินเช่ือ การก่อภาระผกูพนั และการทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะ

คล้ายการให้สินเช่ือ ท่ีสอดคล้องกบักรอบการบริหารความเส่ียงท่ีธนาคารและทางการกําหนด รวมทัง้การพิจารณากลัน่กรอง

นโยบายการให้สนิเช่ือ เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการธนาคารตอ่ไป 

(6) กํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของธนาคารและ บริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงิน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชมุอย่างน้อย 3 เดือนครัง้  องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  และมติท่ีประชุม ใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชุม  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 คน ดงันี ้ 

1. นายสพุล  วธันเวคิน   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายบรรยง พงษ์พานิช  กรรมการ 

3. นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์  กรรมการ 

4. นายชวลติ  จินดาวณิค  กรรมการ 

5. นายประชา  ชํานาญกิจโกศล  กรรมการ 

6. ดร. อญัญา ขนัธวิทย์   กรรมการ 

ดร. พบพนิต ภมุราพนัธุ์  เลขานกุาร 

 

8.1.6 คณะกรรมการบริหาร   

ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอํานาจและหน้าท่ี  ดงันี ้

(1) นําเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเพ่ือนําเสนอขออนมุติัต่อ

คณะกรรมการธนาคาร 
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(2) พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแผนการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเสนอเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร กํากับควบคมุดูแลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดําเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีได้รับการอนมุติัไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

(3) จดัให้มีบทบญัญัติเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้ มีอํานาจในการจดัการและ

พนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

(4) พิจารณาอนมุติัระเบียบการทํางานและการปฏิบติังานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงิน 

(5) ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินตามท่ีธนาคารกําหนดไว้ เพ่ือให้มั่นใจว่าประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารดําเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายท่ีวางไว้ 

(6) กําหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินรวมถึงมอบหมายเร่ืองต่าง ๆ ในการดําเนินงานของ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการธนาคาร 

(7) กํากบัดแูลการปฏิบติังานและกําหนดอํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหารท่ีได้รับ

มอบหมายให้พิจารณาอนมุติังานเฉพาะด้าน แทนคณะกรรมการบริหารตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย 

(8) พิจารณาอนมุติัสินเช่ือ สินเช่ือปรับโครงสร้างหนี ้การขายสินทรัพย์รอการขายรายใหญ่ และกําหนดราคาทรัพย์สินท่ีจะซือ้

จากการขายทอดตลาดและใช้สิทธิคดัค้าน ตามวงเงินท่ีกําหนด รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและการดําเนินการเก่ียวกบัคดีความของ

ลกูหนี ้
 

คณะกรรมการบริหารมีการประชมุ อย่างน้อย 1 เดือนครัง้  องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมด  และมติท่ีประชมุ ใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ หากเสียงไม่เอกฉนัท์ให้กรรมการท่ีเข้าประชุมมีสิทธิ

เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณา  โดยหากมีผู้ ใช้สิทธิ ให้ถือว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เสนอ

คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณา กรณีใช้มติเวียน  กรรมการทกุคนลงลายมือช่ือในเอกสารของมตินัน้  โดยคณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 คน โดยนายสพุล วธันเวคิน เป็นท่ีปรึกษา ดงันี ้       

1. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ 

3. นายกฤติยา วีรบรุุษ กรรมการ 

4. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน                  กรรมการ 

5. นายประชา  ชํานาญกิจโกศล               กรรมการ 

นายชวลติ  จินดาวณิค                      เลขานกุาร 

นางภทัรพร มิลนิทสตู  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

8.1.7 คณะกรรมการและอนุกรรมการ  
ในปี 2555  คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติให้มีคณะกรรมการและอนุกรรมการคณะต่างๆ 

ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร จํานวน 16 คณะ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวน 1 คณะ ดงันี ้ 

1. คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ 

2. คณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ 

3. คณะกรรมการการลงทนุ 

4. คณะกรรมการพฒันาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม่ 
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5. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลกลุม่ 

6. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

7. คณะกรรมการอํานวยการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

8. คณะกรรมการสินเช่ือและทรัพย์รอขาย 

9. คณะกรรมการพฒันาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

10. คณะอนกุรรมการธุรกิจธนาคารรายยอ่ย 

11. คณะอนกุรรมการสนิเช่ือ 

12. คณะอนกุรรมการประเมินราคาทรัพย์สนิ  

13. คณะอนกุรรมการทรัพย์รอขาย 

14. คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจ้าง (Non-IT) 

15. คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. คณะอนกุรรมการพิจารณาคณุภาพสนิทรัพย์ /1 

17. คณะอนกุรรมการจดัการทรัพย์สนิ   

หมายเหต ุ- /1 อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  

และคณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของประธานธุรกิจตลาดทนุและกรรมการผู้จดัการใหญ่อีก 4 คณะ ได้แก่ 

1. คณะกรรมการอํานวยการธุรกิจลกูค้าบคุคล 

2. คณะกรรมการอํานวยการธุรกิจสถาบนั 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงธุรกิจตลาดทนุ  

4. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ  
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20สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และ คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2555 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2555 การดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการระหว่างปี 
กรรมการ

ธนาคาร 

รวม 10 ครัง้ 

ตรวจสอบ 

รวม 14 ครัง้ 

สรรหา 

และกาํหนด 

ค่าตอบแทน 

รวม 7 ครัง้ 

กาํกับการปฏบิัติ

ตามกฎเกณฑ์และ

กาํกับกจิการ 

รวม 12 ครัง้ 

บริหารความเส่ียง 

รวม 13 ครัง้ 

บริหาร 

รวม 7 ครัง้ 
 

1. นายสพุล วธันเวคิน 10/10 - - - 12/13 7/7 
เข้าประชมุคณะกรรมการบริหาร

ในฐานะท่ีปรึกษา 

2. นายพิชยั ดชัณาภิรมย์ 10/10 13/13/1 - - - - 
 

3. รศ. มานพ พงศทตั 10/10 5/6/1 5/5/2 - - - 
ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ 

(12 กนัยายน 2555) 

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

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

6. ดร. อนมุงคล ศิริเวทิน 7/7 5/5 - - - - 
26 เมษายน 2555 

(แต่งตัง้ใหม่) 

7. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 6/7 - 1/1 - - - 
26 เมษายน 2555 

(แต่งตัง้ใหม่) 

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

9. นายวีรวฒัน์ ชติุเชษฐพงศ์ 2/2 - - - - - 
12 กนัยายน 2555 

(แทนนายประชา ชํานาญกิจโกศล) 

10. นายสรุพล กลุศิริ 10/10 - 7/7 - - - 
 

11. นายสวิุทย์ มาไพศาลสิน 2/2 - 1/1 - - - 
12 กนัยายน 2555 

(แทนนายกฤติยา วีรบรุุษ) 

12. นายบรรยง พงษ์พานิช 7/7 - - - 4/4 7/7 
26 เมษายน 2555 

(แต่งตัง้ใหม่) 

13. นายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล 10/10 - - - 11/13 6/7 
 

14. นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ 2/2 - - - 4/4 6/7 
12 กนัยายน 2555 

(แทนนางภทัรพร มิลินทสตู) 

15. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน 10/10 - - - 9/9 7/7 
 

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555 

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

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

3. นางภทัรพร มิลินทสตู 3/4 - - - - - 
 

หมายเหต ุ-  /1 นายพิชัย ดชัณาภิรมย์ และ รศ. มานพ พงศทตั ครบวาระการเป็นกรรมการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 และได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ  ในเดือนพฤษภาคม 2555 ตามลําดบั 
 /2  รศ. มานพ พงศทตั และ นายธานินทร์ จิระสนุทร ครบวาระการเป็นกรรมการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 และได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ ในเดือนกรกฎาคม 2555 ตามลําดบั 
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การประเมนิตนเองของคณะกรรมการธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะเป็นประจําทกุปี อนัรวมถึง

การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เพ่ือให้ทราบว่าระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา มี

การปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือไม่อย่างไร โดย

เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รวบรวม และสรุปผล  

หวัข้อการประเมินในปี 2555 แบ่งเป็น 6 หวัข้อหลกั ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 2) 

ด้านบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) ด้านการการประชุมคณะกรรมการ 4) ด้านการทําหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ 5) ด้านความสมัพนัธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) ด้านการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร ซึ่งแต่ละ

หวัข้อหลกัประกอบไปด้วยหลายหวัข้อย่อยต่างๆ กนั รวมทัง้สิน้ 55 ข้อย่อย ผลคะแนนการประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัคะแนน 3-4 

(จากคะแนนสงูสดุ 4) แสดงถึงระดบัการเห็นด้วยค่อนข้างมากจนถึงการเห็นด้วยอย่างมาก คะแนนเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.26  โดย

มีสดัสว่นผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารสรุปตาม แตล่ะหวัข้อหลกัได้ดงันี ้

กราฟผลประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารประจําปี 2555 
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8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.2.1 การคัดเลือกบุคคลที่ธนาคารจะแต่งตัง้เป็นกรรมการ   

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก  และกลัน่กรองผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม  โดยคํานึงถึง

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความจําเป็นขององค์กร  โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือ

หุ้นสว่นน้อย ซึง่มีสทิธิเสนอช่ือบคุคลท่ีควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารด้วย ในการสรรหาและแต่งตัง้

บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้  บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคารด้วย   

ธนาคารมีกระบวนการสรรหาบุคคล  คือ ผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู  นําเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม  และ

ประวติัโดยละเอียด  เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาคณุสมบติั  ความเหมาะสม และผลตอบแทน   แล้ว

นําเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ข้อบงัคบั

ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 

 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามข้อ (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 บคุคลซึ่งได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีพึงมีหรือพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีพงึ

จะมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

8.2.2 การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพจิารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 การให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า

เป็นส่วนหนึ่งของหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีแนวทาง

ชดัเจนในการกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีเสนอว่าเก่ียวข้องกบักิจการของธนาคาร และเป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง  ธนาคารจึง

ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ลว่งหน้า  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   ต้องมี

คณุสมบติั  ดงันี ้

 เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารซึง่ต้องถือหุ้นอย่างน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว  หรือหลาย

รายรวมกนัได้ 

 ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสดัสว่นข้างต้นตอ่เน่ืองมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และยงัถือหุ้นตามสดัสว่นดงักลา่วในวนัท่ีเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ค่าตอบแทนกรรมการ  

  12หลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการ พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ ท่ีสําคญั คือ 

 คา่ตอบแทนท่ีธนาคารจ่ายให้เป็นรายเดือน   ในขณะท่ีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ

ของธนาคาร 

 คา่เบีย้ประชมุ คือ  คา่ตอบแทนท่ีประธานกรรมการและกรรมการได้รับในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุต่างๆ ใน

แตล่ะครัง้ จะจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
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 ค่าบําเหน็จกรรมการ คือ  ค่าตอบแทนท่ีธนาคารจ่ายให้กรรมการครัง้เดียวต่อปี จะพิจารณาตามผลประกอบการของ

ธนาคารในแตล่ะปี 

อีกทัง้ ยงัมีคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ในกรณีท่ีกรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอ

ขาย  ซึง่จะได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดดงันี ้

ตารางผลตอบแทนกรรมการธนาคารปี 2555   

(หน่วย : บาท)

ลําดับ
คณะกรรมการ

ธนาคาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ

สินเชื่อราย

ใหญ่และ

ทรัพย์รอขาย

คณะกรรมการ

กํากับการ

ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และ

กํากับกิจการ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

บริหาร

 ค่าบําเหน็จ ปี

 2555  จ่ายปี

 2556

รวม

ค่าตอบแทน

ทั้งสิ้น

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

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

3 432,000       85,000         140,000       -              -              -              -              454,550       1,111,550    

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

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

6 288,000       85,000         -              -              -              -              -              454,550       827,550       

7 288,000       -              17,000         -              181,667       -              -              454,550       941,217       

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

9 130,800       -              -              -              -              -              -              454,550       585,350       

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

11 130,800       -              -              -              -              -              -              130,800       

12 288,000       -              -              -              -              -              -              -              288,000       

13 432,000       -              -              -              -              -              -              -              432,000       

14 130,800       -              -              -              -              -              -              -              130,800       

15 432,000       -              -              -              -              -              -              -              432,000       

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555 ที่ได้รับค่าตอบแทน มีดังนี้

1 324,000       -              -              -              -              -              -              -              324,000       

2 180,000       -              -              -              -              -              -              -              180,000       

3 180,000       -              -              -              -              -              -              -              180,000       

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

/1 ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

/2 ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

/3 ลาออกจากตําแหน่งโดยมีผลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555

* ค่าบําเหน็จกรรมการ จ่ายให้กรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจําในฐานะผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 
/2

นายประวิทย์ วรุตบางกูร

ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน 
/1

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 
/1

นายธานินทร์ จิระสุนทร

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 
/2

นายสุรพล กุลศิริ

นางภัทรพร มิลินทสูต
 /1

 และ 
/3

รวม

นายบรรยง พงษ์พานิช 
/1

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ 
/2

น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน

นายประชา ชํานาญกิจโกศล 
/3

นายกฤติยา วีรบุรุษ 
/1

 และ 
/3

รายชื่อ

นายสุพล วัธนเวคิน

นายพิชัย ดัชณาภิรมย์

รศ. มานพ พงศทัต

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล
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ธนาคารได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนทําหน้าท่ีทบทวน   โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดบัเดียวกบักลุ่มธุรกิจเดียวกนั  และอยู่ในอตัราท่ีสามารถดแูลและ

รักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีธนาคารต้องการ รวมทัง้เหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานําเสนอจํานวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร  เพ่ือ

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเป็นประจําทกุปี    

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 

สําหรับในปี 2555 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริหารรวม 16 คน (รวมผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี) เป็น

จํานวนเงินรวม 103.5 ล้านบาท ลกัษณะค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะอยู่ในรูปค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน เงินกองทนุ

สํารองเลีย้งชีพและโบนสั ซึง่แปรผนัตามผลการดําเนินงานของธนาคาร  นอกจากนี ้ธนาคารไม่มีการเสนอเอกสารสิทธ์ิท่ีจะซือ้หรือขาย

ทรัพย์สนิให้กบัผู้บริหารระดบัสงู  

 คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เป็นประจําทกุปีและใช้ผล

ประเมินดงักล่าวพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า โดยประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทนซึง่เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ มีอาวโุสสงูสดุในคณะกรรมการธนาคาร ได้ส่ือสารผลการพิจารณาให้ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ รับทราบด้วย  

 

8.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

ธนาคารมีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของธนาคารให้แก่กรรมการ และพนกังาน (ESOP-W2) โดยสามารถ

แสดงจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิของคณะกรรมการ ดงันี ้
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การเปล่ียนแปลงการถือหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของคณะกรรมการ 

31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555

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

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

3 -                   25,000         25,000         100,000       75,000         (25,000)

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

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

6 -                   18,270         18,270         -               -               -               

7 -                   38,488         38,488         -               -               -               

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

9 -                   2,329,739    2,329,739    -               -               -               

10 -                   -               -               194,000       194,000       -               

11 -                   4,029,406    4,029,406    -               -               -               

12 -                   2,336,246    2,336,246    -               -               -               

13 100,000           100,000       -               1,250,000    1,250,000    -               

14 -                   -               -               -               -               -               

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

1 -                   -               -               750,000       375,000       (375,000)

2 -                   172              172              -               -               -               

3 -                   -               -               -               -               -               

ESOP-W2 คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

/1 
ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

/2 
ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

/3
ลาออกจากตําแหน่งโดยมีผลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555

นางภัทรพร มิลินทสูต 
/1 และ /3

จํานวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)

รายชื่อลําดับ

นายบรรยง พงษ์พานิช
 /1

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ 
/2

น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน

นายประชา ชํานาญกิจโกศล
 /3

ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน
 /1

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 
/1

นายธานินทร์ จิระสุนทร

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
 /2

นายสุรพล กุลศิริ

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 
/2

จํานวน ESOP-W2 ที่ถือ (หน่วย)เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) (หุ้น)

 

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

(หน่วย)

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555 มีดังนี้

นายกฤติยา วีรบุรุษ 
/1 และ /3

นายสุพล วัธนเวคิน

นายพิชัย ดัชณาภิรมย์

รศ. มานพ พงศทัต

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

นายประวิทย์ วรุตบางกูร
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การเปล่ียนแปลงการถือหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของผู้บริหาร 

31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555

1 -                   172              172              -               -               -               

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

3 -                   -               -               -               -               -               

4 -                   -               -               -               -               -               

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

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

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

8 -                   -               -               -               -               -               

9 -                   -               -               -               -               -               

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

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

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

ESOP-W2 คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ลําดับที่ 1 
 
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555

ลําดับที่ 4 
 
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555

ลําดับที่ 8 
 
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ลําดับที่ 9 
 
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานสาย มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2555

จํานวน ESOP-W2 ที่ถือ (หน่วย)

 

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

(หน่วย)

นายปฐม อมรเดชาวัฒน์

ลําดับ รายชื่อ

จํานวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) (หุ้น)

นายกฤติยา วีรบุรุษ

นายชวลิต จินดาวณิค

นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา

นางสาวนุจรี ศิษฎศรีวงศ์

นางสุรีย์ หาญพินิจศักดิ์

นายประชา ชํานาญกิจโกศล

ดร. พบพนิต ภุมราพันธุ์

นายมานิตย์ วรรณวานิช

นายศราวุธ จารุจินดา

นายสิริ เสนาจักร์

 
 

8.4 การกาํกับดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการธนาคารให้ความสําคญัอย่างย่ิงและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินการให้การกํากบัดแูลกิจการของธนาคารเป็นไป

ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีกําหนดโดยหน่วยงานกํากบัดแูลธนาคาร อย่างต่อเน่ือง อนัเป็นผลให้ธนาคารได้รับรางวลัการ

ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีหลายรางวลั ดงันี ้

• บริษัทจดทะเบียนท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ดีเย่ียมและสมควรเป็นแบบอย่างในการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจําปี 2555 ประเมินโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย โดยได้รับคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

• รางวลั Investor’s Choice Award ซึง่เป็นรางวลัเกียรติยศท่ีสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย มอบให้กบับริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับ

คะแนนเตม็ 100 จากการประเมินผลการจดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ตอ่เน่ืองกนั 4 ปี (2552 – 2555) 

• รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลยอดเย่ียม (Top Corporate Governance Report Awards) และ

รางวลับริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม จากงาน SET Awards 2012 โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 
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• รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลยอดเย่ียม ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารจากงาน SET Awards 2012 มอบให้กบับริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถรักษาความเป็น

เลศิในด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป  

• การกํากบัดแูลกิจการในระดบัดีเลศิ ในการสํารวจโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• รางวลั “บริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชีย ประจําปี 2555” จากวารสาร Corporate Governance Asia ซึง่เป็นวารสาร

ชัน้นําด้านธรรมาภิบาลแหง่เอเชีย เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2555 ซึง่มีบริษัทจดทะเบียนไทยเพียง 12 บริษัทท่ีได้รับรางวลันี ้

 

โดยในรอบปี 2555 ท่ีผ่านมา ธนาคารได้มีการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้ 5 หมวด  ตามแนวทางของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในแตล่ะหวัข้อ ดงันี ้

 

8.4.1 นโยบายเก่ียวกับการกาํกับดูแลกจิการ   

คณะกรรมการธนาคาร ได้ให้ความสําคญัต่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการทํา

ธุรกิจ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนมุติันโยบายการกํากบัดแูล

กิจการของธนาคารในการประชมุครัง้ท่ี 2/2549 และจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเนือ้หาในรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการกํากบั

ดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุถึงด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสีย ด้านคณะกรรมการเก่ียวกับ

โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ ด้านการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ด้านการควบคมุและบริหาร

ความเส่ียง และด้านจริยธรรมธุรกิจ และได้ดูแลให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามโอกาสท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยได้เปิดเผยรายละเอียดดงักล่าวในเว็บไซต์ของ

ธนาคารแล้ว (www.kiatnakin.co.th) รวมถึงการจดัสมัมนาให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหารของธนาคารเพ่ือให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจมากขึน้   

 

8.4.2 การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการ  

ธนาคารนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีไปใช้ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสียและผู้ เก่ียวข้องในรอบปี 2555 ท่ีผ่าน

มา ดงันี ้  

1. ด้านสทิธิของผู้ถือหุ้น 

1.1) การใหข้้อมูลแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลา 

 ธนาคารกําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีของ

ธนาคาร และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ธนาคาร

จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเป็นกรณีไป  โดยในปี 2555 ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นขึน้เม่ือวันท่ี 26  

เมษายน 2555 และในระหวา่งปีไมมี่การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  โดยธนาคารมีวิธีดําเนินการในการจดัการประชมุโดย

ปฏิบติัตามคู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. คือ จะมีการ

เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ และข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  และเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 31 วนั  โดย

ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของธนาคาร 

เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุ 21 วนั  รวมทัง้ได้ทําการประกาศลงในหนงัสือพิมพ์

รายวนัทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างละ 1 ฉบบั ติดต่อกนั 3 วนั  ซึ่งในหนงัสือเชิญประชมุมีข้อมลูประกอบไป
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ด้วย รายช่ือกรรมการพร้อมทัง้ประวติัของกรรมการแตล่ะคน ทัง้กรรมการใหม่ท่ีได้รับการเสนอช่ือ และกรรมการเดิมท่ีได้รับ

การเสนอช่ือโดยคณะกรรมการธนาคารให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่  รายช่ือผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทน   การ

จ่ายเงินปันผล โดยระบจํุานวนเงินท่ีจ่าย นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี

ท่ีผา่นมา  ทัง้นีใ้นหนงัสือเชิญประชมุมีการระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุล  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ

ไว้อยา่งชดัเจน  

 ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุลว่งหน้าได้

ตัง้แต่วันท่ีมีคําบอกกล่าวเรียกประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิ

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเตม็ท่ี โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ถงึคณะกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร  (www.kiatnakin.co.th) 

หรือติดต่อผ่าน5 Email address: investor_relations@kiatnakin.co.th โดยสํานกักรรมการจะรวบรวมคําถามทัง้หมดสง่ให้

คณะกรรมการก่อนการประชมุ 

  นอกจากนี ้ในการประชุมจะมีการบนัทึกการประชุมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงการบนัทึกภาพการประชุมไว้

เป็นวีดิทศัน์    ก่อนเร่ิมการประชมุ  ประธานกรรมการเป็นผู้ ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนในแต่ละ

วาระอย่างชัดเจน  รวมถึงบันทึกคําถามของผู้ ถือหุ้นและคําตอบของกรรมการ  และบันทึกข้อมูลและผลของการลงมติ

คะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงของแตล่ะวาระ รวมทัง้ไม่มีการเพิ่มวาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในหนงัสือ

นัดประชุมท่ีส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอีกด้วย  ทําให้ผู้ ถือหุ้ นมีข้อมูลท่ีครบถ้วนเพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการตัดสินใจ

ลงคะแนนในวาระต่างๆ  ทัง้นี ้ธนาคารได้ใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จํากดั และนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนบัคะแนนเสียงเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่าน

มา เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและเพ่ือความรวดเร็วและถกูต้อง   

 ในปี 2555 ธนาคารได้จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัครบถ้วน และได้จดัสง่รายงานการประชมุ

ให้แก่หน่วยงานทางการภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์ของ

ธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)   

1.2) การอํานวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มที ่

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ธนาคารได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น ด้วยการจดัประชุมในวนั เวลา 

และสถานท่ีท่ีให้ความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ ถือหุ้น    สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถ

มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม และซกัถามในการประชุม รวมทัง้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้  ในปี 2555   ธนาคารได้

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสทิธิเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้าอย่างน้อย 

3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี  โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 30 ธันวาคม 2554  โดยได้แจ้งข่าวผ่าน

ระบบของตลาดหลักทรัพย์และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็น

กรรมการบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)   

1.3) การจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความเห็น 

 ธนาคารเปิดโอกาสและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และ ถามคําถามในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกบัธนาคารในระหว่างการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัสรรเวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึง่กรรมการและ

ผู้บริหารจะตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคญักบัทกุคําถาม  นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้บนัทกึไว้

โดยละเอียดในรายงานการประชมุอีกด้วย  
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1.4) การเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้ของกรรมการธนาคารอย่างครบถว้น 

 ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายงานและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ผู้สอบ

บัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบข้อซักถามแก่ผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2555 ท่ีผ่านมา  ประธาน

กรรมการ   ประธานกรรมการชุดย่อยทกุคณะ   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ประธานสายงาน  

และผู้บริหารระดบัสงูสดุด้านการเงิน  รวมทัง้ผู้สอบบญัชีได้เข้าร่วมประชมุอยา่งครบถ้วน 

  นอกจากนัน้ธนาคารยังตระหนักถึงการให้ความสําคัญในสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว้  

ธนาคารยงัมุ่งส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิของตนมากย่ิงขึน้  เช่น การเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงาน  สิทธิประโยชน์  

หรือกิจกรรมท่ีสําคัญของธนาคาร  ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึง

ข้อมลูของธนาคารอยา่งตอ่เน่ือง ทนัเวลาเทา่เทียมกนัไมเ่ป็นการจํากดัโอกาสการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศของธนาคาร 

 

2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ธนาคารตระหนกัถึงสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นในทุกด้าน ดงันัน้ธนาคารจึงได้ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม โดยในปี 2555 ท่ีผา่นมา ธนาคารได้ปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1) การอํานวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้ 

   ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็น

กรรมการก่อนท่ีธนาคารจะส่งหนงัสือเชิญประชมุ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ธนาคารได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนั

สิน้สดุรอบปีบญัชี  โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 30 ธันวาคม 2554 โดยธนาคารได้แจ้งข่าวผ่านระบบ

เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  และได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็น

กรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการ

ประชมุ และ/หรือ ช่ือบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในระยะเวลาดงักล่าว นอกจากนัน้ธนาคารยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการของธนาคารเป็นรายบคุคล และยงัรวมถงึการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาหลกัเกณฑ์ นโยบายของ

ธนาคารเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปีด้วย  

2.2) การกําหนดเกณฑ์พิจารณาทีช่ดัเจนล่วงหนา้ในการเพ่ิมวาระของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

(1) ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า โดยเปิดโอกาสให้เสนอช่ือมายงัคณะกรรมการธนาคารลว่งหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 

ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณุสมบติัของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือเสนอ

ช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

 เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารอย่างน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย

รวมกันก็ได้ ซึ่งต่ํากว่าแนวปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

ธนาคาร 

 ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสดัสว่นข้างต้นตอ่เน่ืองมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และยงัถือหุ้นตามสดัสว่นดงักลา่วในวนัท่ี

เสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้ น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุ โดยกรอก

แบบขอเสนอเร่ือง เพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 โดยจดัสง่เอกสารพร้อมหลกัฐานให้

ธนาคารภายในเวลาท่ีกําหนด และเพ่ือให้การประชมุดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้นีร้ะเบียบวาระการประชมุท่ีจะได้รับ

การบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จะต้องอยูภ่ายใต้ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 

 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคารและผู้ ถือหุ้นได้แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความ

ผิดปกติของการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

 เร่ืองท่ีอยูใ่นวิสยัท่ีธนาคารจะดําเนินการได้ 

 เร่ืองท่ีไมข่ดัตอ่กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบัของทางการ หรือหน่วยงานท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานของธนาคาร 

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของธนาคาร มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เกณฑ์การกํากบัดแูลท่ีดี

ของธนาคาร  และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

 เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและตอ่สว่นรวม 

 เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนและได้ปฏิบติัตามเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนดไว้ในการเสนอระเบียบ

วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  และการเสนอบคุคลเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการเสนอครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง และภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 เร่ืองท่ีคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเหน็วา่มีความจําเป็นจะต้องบรรจเุป็นวาระ 

 เร่ืองท่ีธนาคารไม่เคยดําเนินการมาก่อน  และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงานของธนาคาร 

 เร่ืองท่ีธนาคารไมเ่คยพิจารณาหรือมีมติในเร่ืองดงักลา่วมาก่อน  

  คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ  โดยจะต้องมี

ลักษณะเข้าข่ายตามข้อกําหนดข้างต้น เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน  อีกทัง้มติของ

คณะกรรมการธนาคารถือเป็นท่ีสดุ ในกรณีท่ีมีการเสนอระเบียบวาระเร่ืองเดียวกนัจากผู้ ถือหุ้นหลายราย หรือเป็นเร่ืองท่ี

อาจจะนํามาพิจารณาร่วมกนัได้ คณะกรรมการธนาคารอาจนํามารวมเป็นวาระเดียวกนัได้  ซึง่ระเบียบวาระเร่ืองใดท่ีผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว  ธนาคารจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร สว่นเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคาร

จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการธนาคารก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

 นอกจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุแต่อย่างใด การประชมุจะเป็นไปตามวาระท่ีได้

แจ้งผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ธนาคารจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้น

สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข.) และยงัเสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

มอบฉนัทะได้ด้วย  รวมทัง้ธนาคารสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ีสําคญั  เช่น  การทํารายการเก่ียว

โยง  การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

   

3. การคาํนึงถงึบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ธนาคารให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม โดยมีนโยบายท่ีจะดแูลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจให้

อยา่งครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องมัน่ใจวา่การประกอบธุรกิจได้คํานึงถึงปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน รวมทัง้ผู้ มี
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ส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน อนัได้แก่ พนกังาน ผู้บริหารของธนาคารและ

บริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก โดยหากมีธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ระหว่างธนาคารกบับคุคล และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  ธนาคาร

จะมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ซึ่งธนาคารได้นําเสนอรายละเอียดของธุรกรรมดงักล่าวใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินของธนาคารทกุไตรมาส รวมถงึในรายงานประจําปีด้วย   

ทัง้นี ้ธนาคารคํานึงถึงความสําคญัของการสนบัสนนุจากผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ ว่ามีสว่นทําให้ธนาคารสามารถสร้าง

ความสําเร็จได้ในระยะยาว  ธนาคารจงึมีแนวทางปฎิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในแตล่ะกลุม่ ดงันี ้

• ด้านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการธนาคารถือเป็นหน้าท่ีในการดแูลให้ผู้บริหาร และพนกังานทํางานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีความสํานึกใน

หน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบตอ่ผลของการปฏิบติั เพ่ือทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่และยอมรับในการตดัสินใจว่า การดําเนินการใดๆ  

กระทําด้วยความเป็นธรรม และคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่ และรายยอ่ย  

 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถใช้สิทธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และ

ออกเสียงลงมติร่วมตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัต่างๆ รวมทัง้การเลือกตัง้คณะกรรมการธนาคารและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยธนาคาร

ต้องเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามความเป็นจริงถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้  

• ด้านลูกค้า 

 ธนาคารดแูลและให้ความสําคญักบัความต้องการของลกูค้าเป็นอนัดบัหนึ่งเสมอ  ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะนําเสนอผลิตภณัฑ์

ทางการเงินและบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลกูค้า ธนาคารจะใส่ใจในรายละเอียด และพร้อมรับฟังทุกปัญหาอย่างใกล้ชิด เพ่ือรักษา

สัมพันธภาพท่ีดีในระยะยาว ไว้ใจได้และพร้อมเคียงข้างลูกค้า ให้การสนับสนุนตามศักยภาพในการแข่งขันของลูกค้าเพ่ือสู่

ความสําเร็จ  ดงันัน้ ธนาคารจึงมีการพฒันาระบบงานเครือข่ายสาขา และนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน

การให้บริการ ให้มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลกูค้ามากท่ีสดุ   ตลอดจนธนาคารยงัให้ความสําคญักบั

การพฒันาบคุลากรให้มีความพร้อมและมีความเข้าใจอย่างลกึซึง้เก่ียวกบัธุรกิจและความต้องการของลกูค้า  รวมทัง้พร้อมท่ีจะให้

คําปรึกษาด้านการเงินและการลงทนุท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้าทกุๆ คน      

 ในกรณีท่ีลกูค้ามี ข้อเสนอแนะเก่ียวกบับริการ  สอบถามข้อมลูหรือต้องการร้องเรียน  หรือแจ้งเบาะแสการปฏิบติังานท่ีมิ

ชอบ  โดยลกูค้าสามารถท่ีจะสง่ข้อความผา่นมาทางเวบ็ไซต์ธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) หรือติดต่อไปยงัศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 

(โทรศัพท์ 0-2680-3333) เพ่ือร้องเรียนได้ทันที ทัง้นี ้ธนาคารให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อคําแนะนํา คําร้องเรียน และการแจ้ง

เบาะแสการทจุริต หรือการดําเนินการท่ีไม่โปร่งใส ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารมีกระบวนการท่ีจะรักษา

ความลบัของผู้สง่ข้อมลู ความคิดเหน็ หรือแจ้งเบาะแสมายงัธนาคาร 

• ด้านพนักงาน 

 ธนาคารเลง็เหน็ถงึความสําคญัของพนกังานซึง่ถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีคณุค่า จึงได้มีการพฒันาระบบการบริหารงานบคุคลทัง้

ในแง่การบริหาร  และพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้อยู่ในระดบัมาตรฐานเม่ือเทียบกบับริษัท

ชัน้นําอ่ืนๆ ในธุรกิจและเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาให้ธนาคารมีความเป็นสถาบนัการเงินชัน้นําท่ีสามารถให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า   

ธนาคารกําหนดนโยบายการฝึกอบรมและพฒันา  และตัง้แต่ปี 2554  ธนาคารได้จดัตัง้ทีม Care เพ่ือพฒันาบคุลากรผ่าน Care 

program โดยสายบริหารทรัพยากรบคุคลอีกด้วย   

 ธนาคารได้กําหนดนโยบายด้านผลตอบแทน โดยจดัให้มีการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้กบัผู้บริหารและพนกังานท่ี

เหมาะสมสามารถเทียบเคียงและแข่งขนักบับริษัทชัน้นําทัว่ไปได้ มีการกําหนดขอบเขตการปฏิบติังานไว้อย่างชดัเจนตลอดจนมี
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นโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถของ

พนกังานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ 

 สําหรับนโยบายด้านสวสัดิการ ธนาคารจดัให้มีสวสัดิการสําหรับพนกังาน เช่น กองทนุสํารองเลีย้งชีพพนกังาน, กองทนุ

ประกนัสงัคม, การประกนัสขุภาพกลุม่, การประกนัชีวิตกลุม่, การประกนัอบุติัเหตกุลุม่, การตรวจสขุภาพประจําปี, ห้องพยาบาล

ของธนาคาร, ห้อง Mother Corner (ห้องสําหรับพนกังานท่ีเป็นมารดาในการเก็บนํา้นมให้บตุร), ตลอดจนการให้ทนุการศกึษา

ต่อเน่ืองระดบัปริญญาตรี (Kiatnakin Responsibility Scholarships) สําหรับบตุรของพนกังาน และสวสัดิการเก่ียวกบัเงิน

ช่วยเหลือพนกังานในโอกาสตา่งๆ เป็นต้น 

 นอกจากนี ้ ธนาคาร ให้ความสําคญัย่ิงในการกํากับดูแลกิจการตามหลกั “การกํากับดูแลกิจการท่ีดี” โดยคํานึงถึงหลกั

คณุธรรม จริยธรรม และความยติุธรรม นํามาซึง่ วฒันธรรมและภาพพจน์ท่ีดีต่อองค์กร หรือธุรกิจโดยรวม  ธนาคารจึงกําหนดเป็น

แนวการปฏิบติั “จริยธรรมทางวิชาชีพ”  (Code of Ethics) และ“จรรยาบรรณธุรกิจ” (Code of Conduct) และประกาศให้พนกังาน

ทุกคน ทัง้ระดบับงัคบับัญชา และระดบัใต้บังคับบัญชา ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ภายใต้บรรทดัฐานเดียวกัน โดย

พนกังานสามารถเข้าถงึข้อมลูตา่งๆ ได้อยา่งสะดวกและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบติัได้อยา่งถกูต้อง 

   ธนาคารยงัได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติักรณีพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการทํางาน และกรณีรับของขวญั การ

บริการ หรือผลประโยชน์ต่างๆ จากบุคคลภายนอก  เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและเข้าใจการปฏิบติัท่ีตรงกนั เป็นการช่วยป้องกนั / 

แก้ไข ความเสียหายหรือความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในการทํางานหรือการดําเนินธุรกิจ พร้อมทัง้สง่เสริมให้เกิดความโปร่งใส และ

บรรยากาศท่ีดีในการทํางานด้วย  อนัแสดงถงึการมีจริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบติัหน้าท่ี  

 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้กําหนดระเบียบวิธีการปฏิบติัเร่ือง “มาตรการประหยดัพลงังานของธนาคาร” ตัง้แต่ปี 

2549 และดําเนินโครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานมีการใช้พลงังาน

และทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนเป็นการปลกูจิตสํานึกด้านการอนรัุกษ์พลงังานให้กับ

พนกังานและขยายผลสู่ครอบครัวของพนกังาน นอกจากนี ้ธนาคารจดัอบรมการคดัแยกขยะในสํานกังานและท่ีอยู่อาศยั โดย

วิทยากรผู้ เช่ียวชาญจากกรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนกังานจิตอาสาท่ีทําหน้าท่ีทตู

พลงังาน KK แมบ้่าน และพนกังานรักษาความปลอดภยั  ซึง่เป็นแกนนําในการรณรงค์อนรัุกษ์พลงังานและทรัพยากร 

 ในสว่นของการบริหารจดัการสํานกังาน ธนาคารได้ดําเนินการเปล่ียนหลอดไฟจํานวน 6,213 หลอด ในสํานกังานท่ีอาคาร

เค ทาวเวอร์เป็นหลอดผอมประหยดัพลงังาน ซึ่งสามารถประหยดัค่าไฟในพืน้ท่ีนีล้งได้ร้อยละ 3.7  สําหรับสาขาทัว่ประเทศนัน้ 

สายเครือข่ายการขายและบริการร่วมกบัสายปฏิบติัการได้รณรงค์เชิงรุกให้ทกุสาขาใช้พลงังานไฟฟ้า นํา้ประปา และโทรศพัท์อย่าง

มีประสทิธิภาพสงูสดุ  

 ธนาคารยกเลิกการใช้นํา้มนัเบนซินและนํา้มนัดีเซลกบัรถยนต์ทกุคนัของธนาคาร (293 คนั) เพ่ือเปล่ียนมาใช้แก็สโซฮอล 

91 ซึง่เป็นพลงังานทางเลือก สามารถลดการปลอ่ยแก็สพิษสูช่ัน้บรรยากาศและช่วยประหยดัคา่นํา้มนัลงได้ร้อยละ 4-5 ตอ่ปี 

     ธนาคารดําเนินมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรโดยเลือกอุปกรณ์สํานักงานและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ี

สนบัสนนุมาตรการประหยดัพลงังานและทรัพยากร เช่น การเลือกใช้โถสขุภณัฑ์ประหยดันํา้ การใช้ระบบควบคมุการเปิดปิดไฟฟ้า

อตัโนมติัตามเวลาท่ีตัง้ไว้ พฒันารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ร่วมกบัคู่ค้าให้มีการคดัสรรเฉพาะวสัดท่ีุได้รับตราสญัลกัษณ์ Green 

Label หรือพิสจูน์ได้วา่มีกระบวนการผลติท่ีสร้างมลพิษต่ํา รวมทัง้สง่เสริมให้สาขาทกุแห่งร่วมโครงการ “KK Clean & Green” เพ่ือ

รักษามาตรฐานการบริหารจดัการด้านสภาพแวดล้อมและความสะอาด และสาขาสีเขียว 

 ธนาคารสนบัสนนุให้พนกังานได้ริเร่ิมโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ โครงการ 1 เดือน 1 คน 1 ต้น: มอบสวนสวยเพ่ือ

น้องโรงเรียนจารุศรบํารุง ในจงัหวดัปทมุธานี, ร่วมสนบัสนนุโครงการ “คณุ….ช่วยได้ เพียงหยดุใช้รถเดือนละวนั เพ่ือบรรเทาปัญหา
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จราจร” จดัโดยกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร ร่วมกบั จส.100, โครงการ KK กล้าใหม่ ร้อยดวงใจปลกูป่าชายเลน, โครงการ 

KK ปรับโฉมโรงเรียนใหม ่มอบรอยยิม้สดใสให้น้องทกุวนั เป็นต้น 

 นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ธนาคารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบติังานโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภยั สขุอนามยั สิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือเอือ้ต่อการปฏิบติังานของพนกังาน และเพ่ือการอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า นอกจากนี ้

ธนาคารยงัจดัให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกนัภยัในอาคารสํานกังาน รวมทัง้ธนาคารได้ประกาศเร่ือง “แนวการปฏิบติัเพ่ือ

ความปลอดภัยและกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ” เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัต่ออาคารสถานท่ีและต่อพนักงานทุกคน และมี 

“ระเบียบวิธีการปฏิบติั เร่ือง ระบบความปลอดภยัสํานกังาน” 

 ธนาคารยงัมุ่งพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศในการทํางานท่ีดี และปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเท่าเทียม  

เป็นธรรม ด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบคุคลของพนกังานทกุคน ตลอดจนมุ่งส่งเสริมและพฒันาให้พนกังาน

ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้เพ่ือเพิ่มความเช่ียวชาญในการทํางานมากย่ิงขึน้  

 ธนาคารกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภยัด้านกายภาพ สถานท่ี และสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

รักษาความปลอดภยัด้านกายภาพ สถานท่ี สภาวะแวดล้อมของทรัพย์สินสารสนเทศ และโครงสร้างพืน้ฐาน ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้ ป้องกนัการเสียหาย หรือการถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาต รวมทัง้ดแูลให้พนกังานปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมาย

วา่ด้วยเร่ืองการป้องกนัสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา  และประกาศเป็นแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลขิสทิธ์ิ  ให้พนกังานทราบและถือปฏิบติั  

 ธนาคารได้จดัเตรียมช่องทางสําหรับรับฟังความคิดเห็นจากพนกังานในการร้องเรียนปัญหาการทํางาน การบริหารงานและ

การแจ้งเบาะแสการทํางานท่ีมิชอบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร  (www.kiatnakin.co.th) หรือ พนกังาน

สามารถสง่ข้อมลูไปท่ี สายตรวจสอบภายในของธนาคาร หรือสายบริหารทรัพยากรบคุคลโดยตรง นอกจากนัน้ ธนาคารยงัจดัให้มี

กระบวนการรักษาความลบัของผู้แจ้งเบาะแสการทจุริตหรือการดําเนินการใดท่ีไมโ่ปร่งใสซึง่จะสร้างความเสียหายให้กบัธนาคาร 

• ด้านเจ้าหนี ้

 ธนาคารยึดถือแนวทางปฏิบติัต่อเจ้าหนีต้ามเง่ือนไขข้อตกลงท่ีได้ทําไว้อย่างเคร่งครัดด้วยธนาคารตระหนักถึงคณุูปการ

สําคญัท่ีธนาคารได้รับความเช่ือถือเป็นอยา่งดีจากเจ้าหนีแ้ละผู้ฝากเงินในช่วงวิกฤติท่ีผา่นมา 

• ด้านคู่ค้า  

 ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของคู่ค้าเสมอมา เน่ืองจากความสําเร็จของธนาคารส่วนหนึ่งมาจากการได้รับการ

สนบัสนนุจากคูค้่า ซึง่ธนาคารยดึมัน่ในแนวปฏิบติัตามสญัญาท่ีมีกบัคูค้่าอย่างเคร่งครัด และอยู่บนพืน้ฐานท่ีมุ่งความสําเร็จในการ

ทําธุรกิจร่วมกนั  โดยในปี 2555 ท่ีผา่นมา ธนาคารไมมี่ข้อพิพาทในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคูค้่าแตอ่ยา่งใด   

• สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 

 ธนาคารมุง่ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม บนหลกัการท่ีว่า การดําเนินความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นมากกว่าการนํากําไรมาดําเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องนําทรัพย์สินท่ีมีอยู่มาต่อยอดให้เกิด

ประโยชน์กบัสงัคม สิ่งสําคญัอีกประการก็คือแนวทางการดําเนินธุรกิจของเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยหลีกเล่ียงการ

สร้างผลกระทบเชิงลบให้มากท่ีสดุ เพ่ือสนบัสนนุวิสยัทศัน์ของธนาคารว่า “ธนาคารเพ่ือความสําเร็จของลกูค้า และประโยชน์ท่ี

ยัง่ยืนตอ่สงัคม” 

 ธนาคารได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม จากงาน SET Awards 2012 ซึง่จดัโดยตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร และรางวลั“บริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชีย ประจําปี 2555” โดย

วารสาร Corporate Governance Asia ซึง่เป็นวารสารชัน้นําด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย  และได้รับคดัเลือกเป็น 1 ใน 16 องค์กร

เอกชนนําร่องโครงการ “การพฒันาพนกังานจิตอาสา สู่การพฒันาองค์กรและสงัคมอย่างยัง่ยืน” ซึ่งจดัโดยศนูย์คณุธรรมร่วมกบั

http://www.kiatnakin.co.th/
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สถาบนัคีนนัแหง่เอเชีย เพ่ือสร้างวฒันธรรมจิตอาสาให้เกิดขึน้อยา่งเข้มแข็งและตอ่เน่ือง โดยแสดงออกผา่นพฤติกรรมของพนกังาน

และโครงการสาธารณประโยชน์ตา่งๆ  

 ธนาคารให้ความสําคญักบัการพฒันากระบวนการทํางานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มระดบัความพึง

พอใจให้กบัผู้ ใช้บริการ (CSR In Process) อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานผ่านกระบวนการ 5 ส. การลดเวลาการ

ตรวจสอบพืน้ท่ีไกล การลดระยะเวลาปิดบญัชีเช่าซือ้รถยนต์เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจในการบริการ การนําความเช่ียวชาญด้าน

การเงินของบคุลากรมาถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทางการเงินให้กบัลกูค้า พนกังาน เยาวชน 

และชมุชนรอบข้าง เป็นต้น ขณะเดียวกนั ธนาคารมุ่งส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรบคุคลของประเทศภายใต้โครงการ “พฒันาคน 

พฒันาชาติ กบัเกียรตินาคิน” ซึ่งมีกิจกรรมหลกั  3 ด้าน คือ ส่งเสริมการศึกษา พฒันาจริยธรรมและภมิูคุ้มกนัสงัคม และบรรเทา

ทกุข์และสาธารณกุศลต่างๆ และได้จดัตัง้มลูนิธิธนาคารเกียรตินาคินซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี 

2555 เพ่ือสนบัสนนุงานด้านสาธารณกศุลอ่ืนๆ ด้วย 

 ช่องทางการตดิต่อ / ร้องเรียนกับคณะกรรมการอิสระ: ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา ธนาคารจดัให้มีช่องทางให้ผู้ มีสว่นได้

เสียทกุกลุม่สามารถติดตอ่ / ร้องเรียน ตอ่คณะกรรมการอิสระได้โดยตรงผา่นเวบ็ไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) 

 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 ธนาคารให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ทัง้รายงานข้อมลูทาง

การเงินและข้อมลูทัว่ไป เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมทัง้

ข้อมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร  จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ของธนาคารท่ีเป็นปัจจุบันเสมอ 

เพ่ือให้ผู้ ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร 

(www.kiatnakin.co.th) พร้อมทัง้มีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ให้บริการข้อมลูข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของ

ธนาคาร แก่ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป โดยผู้ ถือหุ้นหรือบคุคลทัว่ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมลูข่าวสาร

องค์กรได้ท่ี  

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  : โทรศพัท์   0-2841-5925  

     โทรสาร    0-2841-5529 

     อีเมล์ :      investor_relations@kiatnakin.co.th 

     เวป็ไซต์ :    www.kiatnakin.co.th 

ท่ีอยู ่   : ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เลขท่ี 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชัน้ 31 

ถ. สขุมุวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 

 ธนาคารได้ดําเนินเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีสําคญัผา่นช่องทางตา่ง ๆ  และผา่นส่ือมวลชนอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

และผู้ มีสว่นได้เสียได้รับทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ อยา่งไรก็ดี ตัง้แตก่ลางไตรมาส 2 ปี 2555 จนกระทัง่การร่วมกิจการกบั

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) เป็นผลสําเร็จในวนัท่ี 11 กนัยายน 2555 ธนาคารได้งดการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 

และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนไมมี่การรับนดัพบให้ข้อมลูแบบตวัตอ่ตวั (Company Visit/One-on-One Meeting) หรือจดั

ประชมุแบบเป็นกลุม่ เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการดําเนินการตามกระบวนการร่วมกิจการ  
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 ทัง้นี ้ ในปี 2555  ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร รวมถงึฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบและให้ข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ

ทัง้ในและตา่งประเทศในโอกาสตา่งๆ  ดงันี ้

รูปแบบของกิจกรรม จํานวนครัง้ 

1. การเข้าพบสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั (One-on-One Meeting) 39 

2. การประชมุทางโทรศพัท์ (Conference Call) 10 

3. การประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 3 

4. การเข้าร่วมประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) ในประเทศ 2 

5. การเดินทางไปพบผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ (Road show) ตา่งประเทศ 4 

6. แถลงข่าวตอ่ส่ือมวลชน (Press Conference) 2 

 

 นอกจากนี ้ ผู้บริหารของธนาคารตระหนกัถงึความสําคญัของงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการชมรมนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้มีการพฒันากิจกรรมนกัลงทนุ

สมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มีการส่ือสารข้อมลูท่ีถกูต้องและทนัตอ่เวลาให้กบันกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ  และสนบัสนนุให้

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์  แนวทางปฏิบติั และสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทจดทะเบียน 

 ธนาคารยังได้จัดให้คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน

รายงานประจําปี 2555 นี ้และคณะกรรมการยงัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี รายละเอียด

ของนโยบายผลตอบแทน จํานวนครัง้ของการประชุม จํานวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ยอ่ย รวมถงึการเปิดเผยผลตอบแทนท่ีกรรมการได้รับจากบริษัทยอ่ย ซึง่แสดงไว้ในตารางผลตอบแทนของกรรมการแล้ว 

   

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• โครงสร้างกรรมการ 

  ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการธนาคารมีจํานวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน 

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการอิสระ 6 คน เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ธนาคารได้แต่งตัง้

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารขึน้เป็นประธานกรรมการของธนาคาร มีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ซึง่ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนั  ทําให้

มีการแบง่แยกหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูลและการบริหารงานประจําออกจากกนัอยา่งชดัเจน มีรายละเอียดดงันี ้

o ประธานกรรมการ 

   รับผิดชอบต่อคณะกรรมการของธนาคารในการดําเนินการให้กลยทุธ์  วิสยัทศัน์  และพนัธกิจ  มีผลในทางปฏิบติั  

และผลกัดนัให้ผลการดําเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีคณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้  โดยกํากบัดแูลให้มีจรรยาบรรณและความ

โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจและจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล  และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  ดแูล

รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและรักษาภาพลกัษณ์ของธนาคารให้เป็นท่ีเช่ือถือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

o ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

   กํากบัดแูลองค์กรให้เป็นไปตามทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ท่ีกําหนด สร้างให้การดําเนินการของ

องค์กรทกุๆ ด้านมีการกํากบัดแูลท่ีเหมาะสมและมีการบริหารจดัการตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี โดยจดัให้มีนโยบาย วิธีปฏิบติั 

หลกัเกณฑ์ และระบบควบคมุให้การดําเนินงานขององค์กรมีความโปร่งใส จรรยาบรรณ และมีความชดัเจน ตลอดจนมีระบบ
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ควบคมุภายใน การกํากบัปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และการบริหารความเส่ียงท่ีพอเพียง เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ

ทางการ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สร้างความน่าเช่ือถือ และความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีดีขององค์กร 

o กรรมการอิสระ 

   ธนาคารได้กําหนดความหมายคํานิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารกําหนดไว้  ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ําของ

สํานกังานคณะกรรมการกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้   

   (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย

นัน้ๆ ด้วย 

   (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของธนาคาร  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  ทัง้นีล้กัษณะต้องห้าม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่  หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคาร   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีท่ีผ่าน

มา 

  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ ยืม  คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ธนาคารหรือ

คู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท

ขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคุมของธนาคารและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
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(7)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 

(9)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของธนาคาร  ภายหลงั

ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อท่ี 1- 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  

o คณะกรรมการชดุย่อย 

   คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพ่ือช่วยศึกษาและกลัน่กรองโดยเฉพาะในด้าน

ต่างๆ  คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริหาร  และ คณะกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  

โดยมีรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อการจดัการแล้ว 

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

   รายละเอียดกลา่วไว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” แล้ว 

•  จริยธรรมทางธุรกจิ 

  เพ่ือให้เกิดความสจุริต เท่ียงธรรมและเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีดี ธนาคารจึงได้มีประกาศเก่ียวกบัจริยธรรม

ทางวิชาชีพ รวมถึงข้อพึงปฏิบติัเก่ียวกับจริยธรรมทางวิชาชีพของผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั

หน้าท่ี ตามภารกิจของธนาคารด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้การปฏิบติัต่อธนาคารและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยธนาคารได้

ส่ือสารกบัพนกังานและติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจํา รวมถึงการจดัสมัมนาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและพนกังานเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจอยา่งสม่ําเสมอ โดยแนวทางทางจริยธรรมมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 การปฏบัิตแิละความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

มีการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ และเป็นธรรมต่อ

ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม บริหารงานด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือ

ป้องกนัความเสียหายต่อผู้ ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของธนาคาร 

รวมถงึไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัของธนาคารตอ่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ข่งขนัของธนาคาร 

 การปฏบัิตแิละความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

นําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้า และให้บริการท่ีมีคณุภาพ มีการเปิดเผยข้อมลู ข่าวสาร

เก่ียวกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคํานึงถึงประโยชน์สําหรับลกูค้า และเปิด

โอกาสให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ และดําเนินการอย่างดีท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองผลอย่าง

รวดเร็ว  รวมทัง้รักษาความลบัของลกูค้าอยา่งเคร่งครัดและไมกํ่าหนดเง่ือนไขการค้าท่ีไมเ่ป็นธรรมกบัลกูค้า 

  



 แบบ 56-1 ประจําปี 2555  

 

8-28 

 

 การปฏบัิตแิละความรับผิดชอบต่อคู่ค้า/เจ้าหนี ้ 

ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการติดตอ่กบัคูค้่าหรือเจ้าหนี ้หากมีข้อมลูดงักลา่วเกิดขึน้ 

ให้เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว รวมถึงการปฏิบติัตาม

เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

 การปฏบัิตแิละความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

มีการปฏิบติัตามนโยบายของรัฐ  รวมทัง้ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ และดําเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบและสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ 

อนัเป็นประโยชน์แก่สงัคม ชมุชน ท้องถ่ินตา่งๆ 

 การปฏบัิตแิละความรับผิดชอบต่อพนักงาน   

จดัให้มีระบบผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนกังาน รวมถึงการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ  รวมทัง้จัดให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองการ

แต่งตัง้ โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน รวมทัง้ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดย

ให้โอกาสพนกังานอย่างทัว่ถึงและสม่ําเสมอ บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน หรืออาจคกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

 การปฏบัิตแิละความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

มีการประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี คือ ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสียงคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาใสร้่าย 

 การปฏบัิตแิละความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

ไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีส่วน

สร้างสรรค์สงัคมอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงปลกูฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดับ

อยา่งตอ่เน่ือง และจริงจงั 

 

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

  คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดนโยบาย

และขัน้ตอนการอนมุติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนดให้กรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องงดออกเสียงลงมติใน

รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

กําหนดราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการคู่สญัญาไว้ในรายงาน

ประจําปี และแบบ 56-1 แล้ว 

  นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย

ของตน และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายใน 30 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง โดยจดัสง่ให้แก่เลขานกุาร

บริษัท  และ เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธนาคารได้รับรายงานนัน้  และรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการรับทราบทกุครัง้ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง    
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•  ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน    

  ธนาคารให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้ในระดับบริหาร และระดับ

ปฏิบติังาน โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของผู้ปฏิบติังาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ี

ผู้ปฏิบติังาน ผู้ควบคมุ และผู้อนมุติัออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุ และตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม และมีการควบคมุ

การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ รายงานทางการเงินของธนาคารท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะจดัทําขึน้ตามหลกัการและมาตรฐานทาง

บัญชี ท่ีบังคับใช้ในธุรกิจสถาบันการเงิน ภายใต้การตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีภายนอก โดยในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกรวม 4 ครัง้ เพ่ือรับทราบผลการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  สําหรับ

การติดตาม ปรับปรุงแก้ไข มีการสอบทานระบบการควบคมุ  การเสนอรายงานตอ่ผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

  ธนาคารมีสายตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ี

สําคญัของธนาคารได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัธนาคาร และเพ่ือให้สายตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่าง

เต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดให้สายตรวจสอบภายในรายงานผลตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการธนาคาร 

  นอกจากนี ้เพ่ือให้กรรมการทกุคนได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของธนาคารให้มีความถกูต้อง รัดกุม 

ตามแนวทางท่ีกําหนด  คณะกรรมการธนาคารจึงมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี โดยสาย

ตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม  สรุปผล นําเสนอในรายงานประจําปี และเปิดเผยตอ่สาธารณะ   

  คณะกรรมการตระหนกัเสมอว่า การควบคมุภายในเป็นกระบวนการท่ีสําคญัของการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ทําให้

การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ เป็นผู้ ทําหน้าท่ี

กํากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธนาคารให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐานแนวปฏิบติัท่ีบงัคบัใช้

กบัธุรกรรมต่างๆ รวมถึงประเพณีท่ีถือปฏิบติัในตลาดมาตรฐานในวิชาชีพ บทบญัญัติเก่ียวกบัการกบัดูแลท่ีดีตามหลกัธรรมาภิ

บาล และนโยบายด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์โดยผ่านหน่วยงานกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้กําหนดให้มีระบบการ

กํากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้สายกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์มี

ความเป็นอิสระท่ีจะกํากบัดแูลให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีดีมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  คณะกรรมการจึงกําหนดให้สายกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการและคณะกรรมการธนาคาร 

• นโยบายการบริหารความเส่ียง   

  คณะกรรมการธนาคารมีการกํากับดแูลการบริหารความเส่ียงผ่านคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิดโดย

ธนาคารมีนโยบายให้มีการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้องค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงมีการทบทวน

ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง  คณะกรรมการยงัให้ความสําคญักับสญัญาณเตือนภัย

ลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย  โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีสายบริหารความเส่ียงเป็นผู้ปฏิบติัตามนโยบายและ

รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจํา   

• การประชุมคณะกรรมการ 

  ธนาคารมีการกําหนดวนัประชมุและกําหนดวาระการประชมุประจําเป็นการลว่งหน้าในแต่ละปี   และจะแจ้งกําหนดวนั

ประชมุและกําหนดวาระการประชมุทัง้ปีให้กรรมการทราบลว่งหน้าตัง้แต่ปลายปี ก่อนการประชมุในปีถดัไป  และอาจมีการประชมุ

คณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้  โดยเลขานกุารบริษัทรับผิดชอบในการจดัประชมุและส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อม

ระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุไปยงักรรมการเป็นการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  เพ่ือให้
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กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  ยกเว้นมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน โดยกรรมการแต่ละคน

สามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัทและมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุได้   ทัง้นีว้าระ

การประชมุจะระบอุย่างชดัเจนว่า เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติัหรือเพ่ือพิจารณา  และวาระติดตามผลการดําเนินงานเป็น

ประจํา  

  นอกจากนัน้ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาการประชุมไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะนําเสนอรายงาน และมาก

พอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคญัอย่างรอบคอบ   มีการจดัทํารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการทกุครัง้  พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้  ซึง่ในปี 2555 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการ

ธนาคารมีการประชมุรวม 10 ครัง้  

  ทัง้นีป้ระธานกรรมการยังสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อมูล

เพิ่มเติมและสร้างความคุ้นเคยกบัคณะกรรมการ และธนาคารยงัเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสามารถขอข้อมลูท่ีจําเป็นเพิ่มเติม

จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานธุรกิจและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารระดบัสงูท่านอ่ืนได้ ภายใน

ขอบเขตนโยบายท่ีกําหนดไว้   ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุภายในร่วมกนัเอง เพ่ือ

เป็นการอภิปรายปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ   

  โดยในปี 2555 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารประชมุกนัเองโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย

จํานวน 1 ครัง้  

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ กําหนด และมีสว่นร่วมในวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ

ของธนาคาร ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ทัง้นีธ้นาคารได้จดัให้มีการประชมุถ่ายทอดแผนธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนกังานอย่างต่อเน่ือง   

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน  มีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้เทียบกับเป้าหมายให้พนักงานทราบเป็นรายไตรมาส 

รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน การกํากบัดแูลกิจการ  และการบริหารความเส่ียงท่ีดี   

  นอกจากนัน้   คณะกรรมการธนาคารทัง้หมดยงัได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   ธนาคารจะมีการชีแ้จงถึงขอบเขตหน้าท่ี รวมถึงการให้ข้อมูลพืน้ฐานของ

ธนาคารเพ่ือเพิ่มความเข้าใจให้กบัผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร   

  คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อผู้ ถือหุ้น  มีการแบ่งแยกบทบาท

หน้าท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการธนาคารกบัคณะกรรมการบริหารอย่างชดัเจน  โดยแสดงรายละเอียดไว้ในหวัข้อโครงสร้าง

การจดัการแล้ว 

  ในปี 2555  มีกรรมการ 3 คน ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จดัขึน้  

ได้แก่  นายพิชยั ดชัณาภิรมย์  นายบรรยง พงษ์พานิช  และนางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน  (ธนาคารได้แสดงรายละเอียดการอบรม

ของกรรมการในหมวดประวติัคณะกรรมการ) และกรรมการ 2 คน ได้เข้ารับการสมัมนาเชิงวิชาการ ท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) จดัขึน้ ได้แก่ นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ และ นายประวิทย์ วรุตบางกรุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• งาน IOD Director Briefing “The Global Economy 2012” 

• Moving Corporate Governance Forward: Challenge for Thai Directors 

• Directors Forum 2/2012 หวัข้อ Risk Oversight VS Risk Management: Whose Role is it? 
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• การดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร 

  ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีข้อกําหนดท่ีชดัเจน เก่ียวกบั

การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตามประกาศท่ี สนส. 60/2551 ลว.3 สิงหาคม 2551 ท่ีกําหนดให้

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารเป็นประธานกรรมการ  กรรมการบริหาร  หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามอย่างใดอย่าง

หนึง่ หรือหลายอยา่งในบริษัทอ่ืนได้ไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ  โดยพิจารณาความเป็นกลุม่ธุรกิจจากอํานาจควบคมุกิจการ  โดยธนาคาร

ได้เปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนรวมถึงกรรมการบริหาร ในรายงานประจําปีหวัข้อคณะกรรมการธนาคาร

และคณะผู้บริหาร  

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ   สํานักกรรมการรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการใหม ่

ประกอบด้วย รายงานประจําปีเลม่ลา่สดุ ซึง่ประกอบด้วย พนัธกิจ วิสยัทศัน์ ค่านิยมองค์กร และรายละเอียดการดําเนินธุรกิจของ

ธนาคารในรอบปี  ข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร   คูมื่อสําหรับกรรมการและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

• วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

(1)  ธนาคารกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 18 ของธนาคารวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ จะมีการให้

กรรมการออกจากตําแหน่งอยา่งน้อย 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบง่ออกเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกในจํานวนท่ี

ใกล้เคียงกบัหนึ่งในสามท่ีสดุ กลา่วคือ การดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละวาระ มีอายเุฉล่ีย 3 ปี   

(2) วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ  ได้แก่  1) คณะกรรมการตรวจสอบ  2) คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  และ 3) คณะกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  กําหนดให้วาระการดํารง

ตําแหน่ง เทา่กบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร  ทัง้นี ้ ผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการกํากบัการปฏิบติั

ตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการจะมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 

 ในปี 2555 มีกรรมการชุดย่อยท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ท่าน คือ 1) นายพิชยั ดชัณาภิรมย์ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 2) รศ.มานพ พงศทตั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ 3) นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการกํากบั

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  โดยทัง้ 3 ท่านได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยอีก

วาระหนึง่   

• การแต่งตัง้เลขานุการบริษัท   

 ธนาคารได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวพรทิพย์  ชพูระคณุ ทําหน้าท่ีเลขานกุารบริษัทอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 

2554 โดยทําหน้าท่ีในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ ดงันี ้ 

 ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ ของธนาคาร ท่ีคณะกรรมการต้อง

ทราบและติดตามให้มีการปฏิบติัตามอย่างถกูต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงในข้อกําหนด

กฎหมายท่ีมีนยัสําคญัแก่กรรมการ 

 จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี ้ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ

คณะกรรมการ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  

 ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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• แผนพัฒนาเพ่ือทดแทนตาํแหน่งงาน (Succession Plan) 

 คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ รับผิดชอบกํากบัดแูลให้ฝ่าย

จดัการมีการกําหนดนโยบายการวางแผนผู้ สืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่งงาน

ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไปรวมถงึประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการใหญ่ (President) ต่อ

คณะกรรมการธนาคาร  ทัง้นีเ้พ่ือให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความต่อเน่ือง และสอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานของ

สถาบนัการเงิน   

 โดยในปี 2555  คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนธนาคารได้ทบทวนและ

พิจารณาแผนพฒันาเพ่ือทดแทนตําแหน่งงานประจําปี 2556   ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(President) และผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ได้กําหนดกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการวางแผนและพฒันาผู้ สืบทอด

ตําแหน่ง   เพ่ือให้มัน่ใจว่า  ธนาคารมีระบบการสรรหา   คดัเลือก   รักษา และพฒันาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรในการดํารงตําแหน่งงานท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคารและกําหนดให้มีการทบทวนแผนและ

ความก้าวหน้าของแผนเป็นประจําทกุปี (รายละเอียดเพิ่มเติมได้กลา่วไว้ใน การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง หน้า 8-34)     

 การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี แสดงให้เหน็ถงึระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความ

เช่ือมัน่ให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และช่วยส่งเสริมให้ธนาคารเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน อีกทัง้ธนาคารยงัยึดมัน่ท่ีจะ

พฒันาการปฏิบติัตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้ดีย่ิงๆ ขึน้ไป รวมทัง้ในบางประเดน็ท่ีธนาคารยงัไมไ่ด้ดําเนินการ เช่น 

• มาตรการชดเชยในกรณีทีผู่มี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัความเสียหายจากการทีบ่ริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้

ส่วนไดเ้สีย 

   ผู้ มีส่วนได้เสียของธนาคารเช่นลูกค้า  พนักงาน  เจ้าหนี ้ คู่ค้า  ชุมชน สังคม  และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ท่ีผ่านมา

ธนาคารยงัไมมี่ข้อขดัแย้งท่ีเป็นการละเมิดผู้ มีสว่นได้เสียดงักลา่ว จึงยงัไม่ได้มีการกําหนดมาตรการชดเชยใดๆ  แต่หากมีการ

ละเมิดเกิดขึน้ ธนาคารต้องมีการชดเชยให้ผู้ถกูละเมิดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการทราบทกุเดือน กรณีทีไ่ม่ไดป้ระชมุคณะกรรมการทกุเดือน 

   ธนาคารไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทกุเดือน  แต่มีการรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการ

ธนาคารทราบเป็นประจําทกุไตรมาส  ยกเว้นในกรณีท่ีเหน็วา่ในระหวา่งเดือนการดําเนินงานของธนาคารมีการเปล่ียนแปลงท่ี

เป็นนยัสําคญั     

   อยา่งไรก็ตาม แม้คณะกรรมการจะไมไ่ด้มีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน  ในปี 2555 คณะกรรมการได้กําหนดให้มี

การจัดประชุมและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากกําหนดการประชุมท่ีได้กําหนดไว้เป็นประจําปีแล้ว เพ่ือให้คณะ 

กรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการอยา่งสม่ําเสมอ ดงันี ้ 

(1) จดักิจกรรมให้คณะกรรมการธนาคารได้พบปะกบัคณะกรรมการบริหาร จํานวน 7 ครัง้ ในรูปแบบการรับประทาน

อาหารกลางวนัร่วมกนั  เพ่ือให้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานและการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอย่าง

สม่ําเสมอ  และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารได้พูดคุยแลกเปล่ียนแสดงความ

คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของธนาคาร  ได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจ และ/หรือข้อมลูอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  ซึง่จะช่วยทําให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของธนาคารอย่าง

เพียงพอท่ีจะช่วยให้การปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้การพบปะพดูคยุอย่างสม่ําเสมอ 

นอกจากจะสร้างความคุ้นเคยและสมัพนัธ์อนัดีแล้วยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายจดัการขอคําแนะนําจากกรรมการ

ได้อย่างเป็นกันเอง และกรรมการธนาคารยังสามารถซักถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อเสนอในท่ีประชุมกับ

กรรมการบริหารได้อีกด้วย   
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(2) จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารแต่ละคนนําเสนองานท่ีตนรับผิดชอบและเป้าหมายท่ีสําคัญท่ีสดุในการ

ทํางาน 3 ข้อ พร้อมระบตุวัชีว้ดั จํานวน 1 ครัง้   

• การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ทีข่องกรรมการเป็นรายบคุคล 

   เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการเป็นรายบุคคลอาจยังมีความคลาดเคล่ือน ธนาคารจึง

ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการเป็นแบบรายคณะ   

 

8.5  15การใช้ข้อมูลภายใน 

เพ่ือป้องกนัการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ธนาคารกําหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารของธนาคารทกุคนรวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการและ/หรือผู้บริหารธนาคาร 

ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของธนาคารท่ีตนถือครองอยู่ภายใน 3 วนัทําการให้สํานกัคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมกบัสง่สําเนารายงานการเปล่ียนแปลง (แบบ 59-2) ไปยงัเลขานกุารบริษัทในวนัเดียวกนั เพ่ือ

รายงานการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ท่ีประชมุคณะกรรมการรับทราบ และมีข้อกําหนดเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริต โดยห้ามกรรมการและ

พนกังานของธนาคารทกุคน อาศยัอํานาจหน้าท่ี หรือโอกาสในการทํางานเพ่ือแสวงหาประโยชน์ใดๆ อนัขดัต่อจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพท่ีธนาคารกําหนด รวมถงึระเบียบประเพณีในการทํางานหรือผลประโยชน์ของธนาคาร สายตรวจสอบภายในมี

การสอบทานการปฏิบติัในเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน และการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึง่หากพบผู้ใดฝ่าฝืน

หรือกระทําความผิดจะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาความผิดตามระเบียบของธนาคาร

ตอ่ไป 

8.6   16นโยบายด้านบุคลากร   
 ในปี 2555 ธนาคารได้ดําเนินการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้

สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ให้รองรับการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน

ภทัร มีพนกังาน (รวมพนกังาน Outsource) จํานวน 3,860 คน แบง่ออกเป็น  

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร จํานวนพนกังาน (คน) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 3,120 

บริษัท สํานกักฏหมายเอราวณั จํากดั 131 

บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั 276 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคิน จํากดั 54 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 21 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 257 

รวม 3,860 

• ผลตอบแทนพนักงาน 

 ธนาคารให้ความสําคญักบัระบบคณุธรรมในการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยเฉพาะการพิจารณาตอบแทนผลการทํางานของ

พนกังาน  ดงันัน้ จึงกําหนดหลกัการพืน้ฐานว่า การจ่ายผลตอบแทนการทํางานแก่พนกังานให้เป็นไปตามผลการปฏิบติังานท่ีแท้จริง

ของพนกังาน (Pay per performance) อย่างไรก็ดี ธนาคารตระหนกัดีว่า การบริหารผลตอบแทนมิได้มีเฉพาะเร่ืองการบริหารค่าจ่าง

และเงินเดือนเท่านัน้ แต่รวมถึงการกําหนดลกัษณะงาน ค่าของงาน การวัดผลการทํางาน ตลอดจนการบริหารสวัสดิการและ
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ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งกําหนดให้เป็นผลตอบแทนการทํางาน และการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจ่าย หรือการจัดให้

พนกังานได้รับผลตอบแทนจากการทํางานดงักลา่วอยา่งถกูต้องและเป็นธรรม   

• กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

ธนาคารได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 162 (พ.ศ. 2526) เพ่ือเป็นสวัสดิการพนักงาน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือ  

 (1)  สง่เสริมการออมเงินของสมาชิก    

 (2)  เป็นหลกัประกนัแก่สมาชิกและครอบครัว 

และได้นําเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ในนาม “กองทุน

สํารองเลีย้งชีพ เกียรตินาคิน และกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว”  โดยมีรายละเอียดเงินสะสม

และเงินสมทบดงันี ้

จํานวนปีท่ีทํางาน อตัราเงินสะสมและอตัราเงินสมทบ (ร้อยละ) 

น้อยกวา่ 5 ปี 5 

ตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป 10 
 

เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทนุให้กบัพนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพ กองทนุสํารองเลีย้งชีพของ

กลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครัง้ ในเดือน มกราคม และ 

กรกฎาคม ของทกุปี 

• การดาํเนินงานเพ่ือสนับสนุนกลุ่มธุรกจิ 

เน่ืองด้วยธนาคารมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้กลยทุธ์ด้านบุคลากรจึงมีความสําคญัเป็นอย่างย่ิงต่อการบรรลผุล

สําเร็จของกลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีได้ตัง้ไว้  โดยมุ่งเน้นในการสรรหาคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคณุภาพ การพฒันาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ี   ความมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีดีท่ีสดุกบัลกูค้า  ตลอดจนการสร้างขวญักําลงัใจของพนกังาน 

และการส่ือสารภายในองค์กรอยา่งทัว่ถงึและรวดเร็ว   

 

8.6.1 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล   

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วทนัสมยั และใช้ช่องทางท่ีหลากหลายในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูของกลุม่เป้าหมายท่ี

เหมาะสมกบัตําแหน่งงานท่ีต้องการ ในการรับสมคัรและคดัเลือกผู้สมคัรงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในภาวะท่ีมีการแข่งขนั

ด้านแรงงานคณุภาพสงู  มีการพฒันาทกัษะของผู้คดัเลือกและกรรมการผู้สมัภาษณ์ผู้สมคัรงาน  นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้ให้

ความสําคญักบัการพฒันาและเพิ่มเคร่ืองมือในการคดัเลือกบุคลากรให้มากขึน้ เพ่ือใช้ในการประเมินคณุสมบติั ทกัษะ ขีด

ความสามารถ (Competency-based Selection) ให้เหมาะสมกบัตําแหน่งงานและการเติบโตขององค์กร ตลอดจนทศันคติ 

จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือผลกัดนัธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

(2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ธนาคารเห็นความสําคัญและจัดให้มีการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านทักษะและ

ความรู้เพ่ือเพิ่มความเช่ียวชาญในการทํางานและสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า ดงันี ้

2.1) การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชํานาญ ท่ีสอดคล้องกับกรอบความสามารถหลักขององค์กร (core 

competencies)  กรอบความสามารถหลกัตามตําแหน่งงาน (functional competencies) และกรอบความสามารถด้าน

ภาวะผู้ นํา (leadership competency) สําหรับพนกังานทกุระดบัตัง้แต่ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารระดบักลาง และพนกังาน
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ระดับปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการพัฒนาท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในห้องเรียนโดยวิทยากรภายในท่ีมีความ

ชํานาญและวิทยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ ๆ    การทําโครงการพิเศษเพ่ือพฒันากระบวนการทํางาน  การ

จดัประชมุสมัมนา การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน eLearning และห้องสมดุ Link & Learn ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นการพฒันาท่ีตรงกบั

บทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและสามารถนําไปใช้ได้จริงในการทํางาน  ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรของธนาคารมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ เสริมสร้างศกัยภาพเพ่ือการเติบโตของพนกังานควบคู่

ไปกบัการเจริญเติบโตขององค์กร 

2.2) การพฒันาผ่านการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึง่แต่ละสายงานจะมีการรวบรวม และ

แลกเปล่ียนองค์ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานอยา่งสม่ําเสมอ และจดัเก็บเป็นองค์ความรู้เก็บไว้บนระบบ

สารสนเทศภายในของธนาคาร เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นและนําไปใช้งานต่อยอดอย่างกว้างขวางจนนําไปสูก่ารปรับปรุงหรือ

คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ในแต่ละสายงาน  โดยธนาคารได้ส่งเสริมให้มีการจดัประกวดนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ดงักลา่วใน

งาน KM Day ประจําปี เพ่ือนําไปสูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ท่ียัง่ยืน 

(3) การประเมนิผล (People Assessment) 

ธนาคารมีการประเมินผลการดําเนินงานของพนกังานประจําปี โดยเน้นการประเมินศกัยภาพในการปฏิบติังานของ

พนักงาน ตลอดจนประเมินพัฒนาการและทักษะในการขับเคล่ือนการดําเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมายและนโยบายท่ี

กําหนดไว้  การประเมินผลการดําเนินงานดงักล่าว เน้นความโปร่งใส เป็นธรรมต่อพนกังานในทกุระดบั ผ่านการผสมผสาน

เคร่ืองมือประเมินผลท่ีหลากหลาย อาทิ การประเมินผลตามสายบงัคบับญัชา และการประเมินผล 360 องศา เป็นต้น 

เป้าหมายสําคญัของธนาคารในการประเมินผลการดําเนินงานของพนกังาน มิได้จํากดัขอบเขตเพียงการวดัผลการ

ปฏิบติังานเท่านัน้ แต่มุ่งเน้นให้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล

อย่างมีบรูณาการด้วย กล่าวคือ การประเมินผลประจําปีถกูใช้เป็นกลไกสําคญัในการรักษาระดบัมาตรฐานการปฏิบติังาน

และการให้บริการลกูค้าและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้อย่างเป็นระบบ  ในขณะเดียวกนั ผลการประเมินได้ถกูใช้เป็นข้อมลูสะท้อน

กลับ (Feedback) แก่พนักงานในมิติของการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง มิติของโอกาส

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  และแก่ธนาคารในการคดักรองและรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพให้คงอยู่กบัองค์กรผ่านมาตรการ

เชิงรุกตา่งๆ  

(4) ค่าตอบแทนและสวัสดกิารพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

ธนาคารพิจารณาผลตอบแทนพนกังานตามผลการปฏิบติังานท่ีแท้จริงของพนกังานบนพืน้ฐานของความถกูต้องและ

เป็นธรรม โดยจําแนกการให้ผลตอบแทนพนกังานเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

4.1) ผลตอบแทนเป็นตวัเงิน ซึง่เป็นผลจากการปฏิบติังานของพนกังานและตอบแทนโดยตรง เช่น การจ่ายตามค่า

ของงานท่ีเพิ่มขึน้  การขึน้คา่จ้างตามผลการทํางานท่ีดี  การตอบแทนความทุม่เทและมีสว่นในความสําเร็จทางธุรกิจ และการ

ให้รางวลัในฐานะท่ีมีผลงานดีเดน่ เป็นต้น   

4.2) ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแต่ตอบแทนในทางอ้อม เช่น การกําหนดระดบัความมีอาวโุส การพิจารณาถึงความ

รับผิดชอบด้านสงัคม และ สวสัดิการต่าง ๆ   อาทิ กองทนุสํารองเลีย้งชีพพนกังาน กองทนุประกนัสงัคม การประกนัสขุภาพ

กลุม่  การประกนัชีวิตกลุม่  การประกนัอบุติัเหตกุลุม่  การตรวจสขุภาพประจําปี  ห้องพยาบาลของธนาคาร  ห้อง Mother 

Corner (ห้องสําหรับพนักงานท่ีเป็นมารดาในการเก็บนํา้นมให้บุตร)  ตลอดจนการให้ทุนการศึกษา Kiatnakin 

Responsibility Scholarships สําหรับบตุรของพนกังาน เป็นต้น  
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4.3) ผลตอบแทนซึ่งไม่มีค่าเป็นตัวเงิน เช่น การมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ อันจะเปิดโอกาสให้

พนกังานก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพฒันาพนกังานผ่านระบบการฝึกอบรมและระบบอ่ืน ๆ  การสง่เสริมให้พนกังานพฒันา

ศกัยภาพของตนเองให้สงูขึน้ เป็นต้น 

(5) การวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

ธนาคารยงัคงดําเนินงานตามแผนนโยบายทดแทนตําแหน่งงานและกําหนดแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession 

Plan) ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี 2555 ได้เพิ่มเติมการกําหนดตวัผู้ สืบทอดตําแหน่งสําหรับ

ตําแหน่งท่ีสําคญัอย่างย่ิงต่อการดําเนินธุรกิจธนาคาร (critical positions) เพ่ือให้มัน่ใจว่าธนาคารมีบคุลากรภายในท่ีมี

ความรู้ความสามารถท่ีจะรองรับการดําเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเน่ือง  นอกจากนัน้ ยงัได้มีการระบกุลุม่บคุลากรผู้ มี

ศกัยภาพสงู (talent/ high potentials) ในแต่ละสายงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าและสามารถพฒันาให้เป็นกําลงั

สําคญัของธนาคารได้ในอนาคต 

 

8.6.2 งานด้านพัฒนาองค์กร 

(1) การฝึกอบรม 

ธนาคารมุ่งมัน่ส่งเสริมและพฒันาให้พนกังานทัว่ไปจนถึงผู้บริหารระดบัสงูได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะ (Skill) 

และความรู้ความเช่ียวชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการสร้างเสริมทศันคติ (Attitude) ท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานให้

ได้ในระดบัท่ีสามารถใสใ่จและไว้ใจได้ อนัเป็นแก่นหลกัของค่านิยมองค์กร ดงันัน้ ในภาพรวมการฝึกอบรมของธนาคารจึงเน้นท่ี

การพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถตามขีดความสามารถหลกัขององค์กร (Core Competency) ความสามารถหลกัตาม

ตําแหน่งงาน (Functional Competency) และภาวะผู้ นํา (Leadership Competency) 

ในปี 2555 ท่ีผ่านมา ธนาคารได้จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมสําหรับพนกังานทัว่ไปจนถึงหลกัสตูรสําหรับผู้บริหารระดบัสงู

อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ในรูปแบบของการฝึกอบรมท่ีจดัขึน้ภายใน อาทิ การจดัสมัมนา สมัมนาเชิงปฏิบติัการ การบรรยาย และ Team 

building โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ซึง่ได้รับการยอมรับในสายอาชีพอย่างกว้างขวางมาเป็น

ผู้ ถ่ายทอดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม  รวมทัง้รูปแบบของการฝึกอบรมท่ีจัดขึน้โดยหน่วยงาน

ภายนอกองค์กร  เป้าหมายเพ่ือให้พนกังานและผู้บริหารได้มีโอกาสเสาะแสวงหาองค์ความรู้และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ อนั

จะนํามาสูก่ารสร้างคณุคา่และประโยชน์ให้กบัธนาคารตอ่ไปในอนาคต     

(2) โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร   

ธนาคารตระหนกัถงึความสําคญัของการปลกูฝังคา่นิยมและเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ

ในการทํางานท่ีดี  โดยมีเป้าหมายสําคญัเพ่ือให้พนกังานมีความยดึมัน่ผกูพนั (Engagement) กบัองค์กร พร้อมท่ีจะปฏิบติังาน

อย่างเต็มศกัยภาพด้วยความเต็มใจ และอยู่ร่วมงานกับองค์กรเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะเป็นกลไกสําคญัในการสร้างเสริมให้

ธนาคารมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขนัได้อยา่งมีศกัยภาพในระยะยาว   

ในปี 2554 ธนาคารได้ดําเนินโครงการ Voice to KK โดยมีบริษัทท่ีปรึกษาซึง่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล (Gallup) 

มาเป็นผู้ ให้คําแนะนํา   โครงการนีเ้ป็นโครงการระยะยาวท่ีบรูณาการความร่วมมือของทกุฝ่ายในองค์กร ตัง้แต่ ผู้บริหารระดบัสงู

ขององค์กรไปจนถึงพนกังานในทกุระดบั มีเป้าหมาย คือ สร้างเสริมให้พนกังานมีความยึดมัน่และผูกพนักับองค์กรย่ิงขึน้  ใน

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้ดําเนินการปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กร ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในรูปแบบต่าง ๆ  และ

ผ่านโครงการ Voice to You มาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะทําให้พนกังานทกุระดบัขององค์กรยดึมัน่ในค่านิยมเดียวกนั อนั

จะสะท้อนไปสูพ่ฤติกรรมท่ีดีขององค์กรท่ีเป็นหนึง่เดียว  
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8.6.3 การส่ือสารภายในองค์กร 

ธนาคารมีระบบการส่ือสารกับพนักงานอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ และรวดเร็ว ผ่านส่ือทันสมัยรูปแบบต่างๆ  เช่น 

อินทราเน็ต (KK World) การสง่ข้อความสัน้ถึงพนกังาน (KK SMS) การประชมุทางไกล (KK VDO Conference) ป้ายประกาศ 

ของท่ีระลึกในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้พนกังานได้รับทราบข่าวสารครบถ้วน ทนัเหตกุารณ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร มี

โอกาสแลกเปล่ียนความเหน็ระหวา่งกนั เป็นส่ือกลางในการสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างผู้บริหารและพนกังาน สร้างความร่วมมือ

ในการทํางาน มีบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร เพ่ือสนบัสนนุให้ธนาคารบรรลเุป้าหมายทาง

ธุรกิจท่ีวางไว้ 
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9.  การควบคุมภายใน 
 

9.1. สรุปภาพรวมการควบคุมภายใน 

 ธนาคารได้ให้ความสําคญัในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยกําหนดให้ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติตาม

แนวทาง ดงันี ้

 สง่เสริม สนบัสนนุ และสร้างกระบวนการเข้าถงึการควบคมุภายใน เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนั

ดีในบทบาทหน้าท่ีระหว่างผู้บริหารและพนกังาน ผ่านกิจกรรมการส่ือสารขององค์กรภายใต้การสนบัสนนุของ

ผู้บริหารระดบัสงู 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการในการกํากับดูแลตนเอง การควบคุมภายในตามแนว

ทางการบริหารความเส่ียงเชิงบรูณาการ (COSO ERM) 

การควบคุมภายใน 

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะจดัให้มีกระบวนการ การกํากบัดแูลตนเอง การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง ท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง และผู้ บริหารจะดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทัง้ 3 อย่างสม่ําเสมอ โดย

กระบวนการดังกล่าว ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบของทางการ โดยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ ตามองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในแต่ละด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน การกําหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเส่ียง การ

ตอบสนองต่อความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการส่ือสาร และ การติดตามประเมินผล โดยธนาคารได้จดัให้มี

การพฒันากระบวนการทัง้ 3 อยา่งตอ่เน่ือง 

 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง กรอบการกํากบัดแูลท่ีดี การควบคมุภายใน ตามแนวทางการการบริหารความเส่ียงของ

องค์กรเชิงบรูณาการ (COSO ERM) ทัง้ 8 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย 

• สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

ธนาคารส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในองค์กรตระหนกัถึงความจําเป็นของระบบการควบคมุ

ภายใน โดยมีคณะกรรมการคอยดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ธนาคารมี

ข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กรเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน นอกจากนัน้

ธนาคารกําหนดให้มีสายตรวจสอบภายใน สายกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และสายบริหารความเส่ียง เป็นสายงานท่ี

สําคญัท่ีสนบัสนนุ  ให้เกิดสภาพแวดล้อมของการกํากบัดแูล การควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหาร

ทัว่ไปท่ีรัดกุมและสามารถป้องกนัการทจุริตได้ ธนาคารมีการจดัทํานโยบายการควบคมุด้านการจดัการบคุลากรเก่ียวกบัการ

สรรหาและการจดัจ้างพนกังานท่ีเหมาะสม การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพฒันาพนกังาน กําหนดให้มีการควบคมุดแูล

การปฏิบติังานโดยหวัหน้างาน และมีกระบวนการตรวจทานและถ่วงดลุ (Check and Balance) ท่ีเหมาะสมของแต่ละธุรกรรม

ของธนาคาร 
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• การกาํหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

ธนาคาร โดยแต่ละสายงาน มีการกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ของธนาคาร และมี

การกําหนดตวัวดัเป้าหมายความสําเร็จ (Balanced Scorecard and Key Performance Indicator) อย่างชดัเจน กลา่วคือ 

การกําหนดวตัถปุระสงค์เป็นไปอย่าง SMART คือ Specific มีความชดัเจนและกําหนดผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ท่ีพนกังาน

ธนาคารทกุคนเข้าใจได้ Measurable สามารถวดัผลการบรรลวุตัถุประสงค์ได้ Achievable มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของธนาคารภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั Relevant มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายการดําเนิน

ของธนาคาร Timeliness กําหนดระยะเวลาท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นีก้ารกําหนดวตัถปุระสงค์ดงักลา่วเป็นไป

เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับพันธกิจของธนาคารและระดับความเส่ียงของ

ธนาคารท่ียอมรับได้  

• การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 

ธนาคารมีการระบุเหตุการณ์ภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การดําเนินธุรกิจ ของ

ธนาคาร โดยได้มีการจดัทําแบบทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ท่ีเหมาะสม มีการประเมินสถานการณ์ในทางลบท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ (Stress Scenario) ประเมินขนาดของความเสียหายหรือปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ภายใต้ Stress Scenario ต่างๆ และมีการ

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสียหายหรือปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยธนาคารได้มีการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการและสถานการณ์ท่ีใช้ทดสอบเป็นระยะๆ ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคารแห่งประเทศไทย 

โดยสายบริหารความเส่ียง ภายใต้การกํากบัดแูลจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

• การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเส่ียง มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ ต่อเน่ืองโดย

พิจารณาปัจจยัความเส่ียงทัง้จากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนยัสําคญั 

พร้อมกําหนดมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง และมาตรการในการลดความเส่ียงเหลา่นัน้ 

โดยสายบริหารความเส่ียง ภายใต้การกํากับดูแลจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและส่ือสารให้สายงานท่ีเก่ียวข้อง

รับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนด และมีการสอบทาน และติดตามผลโดยสายตรวจสอบภายใน 

เพ่ือให้มีการปฏิบติังานของหน่วยงานตา่งๆ เป็นไปตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว้ 

• การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response) 

ธนาคารโดยสายบริหารความเส่ียง ร่วมกบัสายงานท่ีเก่ียวข้อง กําหนดวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงให้อยู่ในระดบั

ท่ีธนาคารยอมรับได้ โดยมีการเลือกวิธีการจดัการการตอบสนองท่ีเหมาะสมกบัระดบัความน่าจะเกิดและผลกระทบ โดยการ

เปรียบเทียบกบัต้นทนุและผลประโยชน์ท่ีธนาคารได้รับ รวมถึงการติดตามผล และทบทวนมาตรการในการตอบสนองต่อความ

เส่ียงตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ 

• กจิกรรมการควบคุมที่ด ี(Control Activities) 

ธนาคารมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอํานาจอนมุติัของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการชดุต่างๆ ใน

แต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการอนุมติั การบนัทึก

รายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการดแูลจดัการทรัพย์สินออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

ในกรณีท่ีธนาคารมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง กบับคุคลดงักลา่ว ธนาคารกําหนด

มาตรการเพ่ือการติดตามให้การทําธุรกรรมนัน้ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกําหนด และในกรณีท่ีธนาคารมีเงินลงทนุในบริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วม ธนาคารมีการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการ

กําหนดทิศทางให้บคุคลท่ีธนาคารแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่วถือปฏิบติั โดยมีสายกํากบัการปฏิบติั
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ตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้การดําเนินงานของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ

และรักษาช่ือเสียงของธนาคาร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดขึน้ จะมีการตัง้คณะกรรมการหาข้อเท็จจริง ท่ีประกอบด้วย

หน่วยงานกลาง เพ่ือหาข้อเทจ็จริง และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบติังาน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดดงักลา่ว   

• ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

ธนาคารจดัให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนบัสนนุการบริหารจดัการข้อมลู และการส่ือสารภายในท่ีดี ชดัเจน 

ทัว่ถึงทัง้องค์กร ทนัเหตกุารณ์ เพ่ือการตดัสินใจ โดยการจดัเก็บข้อมลูเป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ธนาคารมี

คณะกรรมการพฒันาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีกําหนดเป้าหมายในการพฒันาระบบงาน กระบวนการทํางาน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและนโยบายของธนาคาร รวมถึงการพฒันากระบวนการ การเรียนรู้ผ่าน

ระบบการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนําไปใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ควบคู่ไปกบัการพฒันาพนกังาน ให้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ ท่ีพร้อมจะให้ความรู้ คําแนะนํา

แก่ ลกูค้า คูค้่า และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีธนาคารกําหนด 

• การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) 

ธนาคารมีกระบวนการ ขัน้ตอน และเคร่ืองมือท่ีสนบัสนนุให้ผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ สามารถติดตามการ

ปฏิบติังาน การพฒันาประสิทธิภาพ และการประเมินผล ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน (Balanced Scorecard and 

Key Performance Indicator) เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าผลการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในยงั

ดําเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการ

แก้ไขอย่างทนัท่วงที ธนาคารกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน การปฏิบติังาน เปรียบเทียบเป้าหมายแผนงานเป็น

รายไตรมาส เป็นรายเดือน ตามลําดบัความสําคญั และผลกระทบ รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึน้ เพ่ือประเมินผล และทบทวน

กระบวนการ ขัน้ตอนการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพของเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีใช้ โดยพิจารณา และสอบทานจาก

รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการประชุม รายงานความเสียหาย รวมถึงเร่ืองร้องเรียนท่ีมีการดําเนินการ และผลการ

ประเมินตนเองตามแบบประเมินท่ีหน่วยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการกํากบัดแูลตนเองท่ีมีการสุม่ตรวจสอบเป็นระยะ โดย สาย

กํากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ สายบริหารความเส่ียง และสายตรวจสอบภายใน  รวมทัง้การติดตามโดยผู้ตรวจสอบบญัชี

ภายนอก และคณะกรรมการธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้เกิด

ความเช่ือมัน่วา่ธนาคารมีระบบการควบคมุภายในอยา่งเหมาะสมสามารถบรรลเุป้าหมายของธนาคารได้อยา่งแน่นอน 
 

9.2  รายงานการกาํกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายละเอียด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” อยูใ่นเอกสารแนบ 3 
 

9.3  สรุปความเหน็ของคณะกรรมการธนาคารต่อการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ธนาคารและบริษัทย่อย มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 

สามารถป้องกัน ทรัพย์สินของธนาคารและบริษัทย่อย อนัเกิดจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจได้

อย่างครบถ้วน ท่ีผ่านมาธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน ทัง้นีค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการธนาคาร ผู้สอบบญัชีไม่มีข้อสงัเกตท่ีมีนยัสําคญัเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในประการใด นอกจากนีก้ารทํารายการระหว่างกนัของธนาคารกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ เป็นการ

ทํารายการระหวา่งกนัตามปกติธุรกิจทัว่ไป ซึง่ธนาคารได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว   

ธนาคารมีการจดัทําแบบประเมินการควบคมุภายใน และแบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทกุปี 
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1010..    รายการระหว่างกันรายการระหว่างกัน  
 

ในปี 2554  และปี 2555 ธนาคารมีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัธนาคาร ซึง่เป็นรายการท่ี

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และมีการกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องของการทํารายการ ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  โดยรายการระหว่างกนัดงักลา่ว 

ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และได้เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7.34   

  

10.1 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  

 ธนาคารให้ความสําคญัต่อการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การพิจารณาเข้าทํารายการระหว่างกนั

กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ธนาคารจะพิจารณาเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก  

รวมทัง้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในรายการใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนมุติั

รายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารจะเปิดเผยข้อมลูเพ่ือความโปร่งใสตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

10.2 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

ในปี 2554  และปี 2555 ธนาคารมีรายการระหวา่งกนั ดงันี ้

• รายการสนิเช่ือ เงนิรับฝาก และภาระผูกพัน  

เงินให้สินเช่ือ เงินรับฝาก และจํานวนเงินการก่อภาระผกูพนัแก่กรรมการ ผู้บริหารสําคญัของธนาคาร บคุคลท่ี

เก่ียวข้องกนั และกิจการท่ีกรรมการ ผู้บริหารสําคญัของธนาคาร และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัถือหุ้นรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10  

ขึน้ไปของทนุท่ีชําระแล้วของกิจการ  

• รายการบัญชีที่มีสาระสาํคัญ 

รายการบญัชีเพิ่มเติมระหว่างธนาคารกบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งธนาคารใช้ราคาตลาดในการคิดราคา

ระหวา่งกนั โดยเป็นเง่ือนไขปกติของการทําธุรกิจ หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว้   
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ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2554 ปี 2555  

1. บริษัท 

โชติธนวฒัน์ 

จํากดั 

กิจการท่ีผู้ บริหารและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องถือหุ้น/มีอํานาจควบคุม

หรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคัญ โดยถือหุ้ นในบริษัท 

โชติธนวฒัน์ จํากดัร้อยละ 99.96 

ธนาคารเช่าพืน้ท่ีจาก

บริษัท โชติธนวัฒน์ 

จํ า กั ด  เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น

สถานท่ีจัดเก็บรถยึด

และใช้ เ ป็นสถานท่ี

ประมลูรถยดึ  

8.9 8.9 

 

ธ น า ค า ร จ่ า ย ค่ า เ ช่ า แ ล ะ

ค่าบริการสําหรับพืน้ท่ี ท่ีใช้

เป็นสถานท่ีจอดและประมูล

รถยึดของธนาคารท่ีมีความ

ตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2547 โดย

อัตราค่าเช่าและค่าบริการมี 

เ ง่ือนไขท่ีเทียบเคียงได้กับ

ราคาตลาด 

2. กรรมการ/

ผู้บริหาร/

บคุคลท่ี

เก่ียวข้อง  

กรรมการ ผู้บริหาร ของธนาคาร 

และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

- ดอกเบีย้จ่าย 

- เงินรับฝาก  

- เงินกู้ ยืม  

- เงินให้สนิเช่ือ 

9.1 

267.4 

42.8 

- 

8.1 

422.9 

28.1 

94.3 

ธนาคารให้บริการสิน เ ช่ือ 

และการ รับฝากเ งิน  ตาม

อัตราดอกเบีย้ปกติในอัตรา

เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป  

3. กรรมการ/

ผู้บริหาร 

กรรมการ ผู้บริหาร ของธนาคาร รายได้คา่นายหน้าซือ้

ขายหลกัทรัพย์  

  

1.2 1.9 บล. เกียรตินาคินให้บริการ

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

โดยคิดคา่นายหน้าในอตัรา

เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

หมายเหต:ุ  รายละเอียดเพ่ิมเติมรายการระหว่างกนัของธนาคารและบริษัทยอ่ย พิจารณาได้จากหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เร่ือง

รายการกบับคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั หมายเหตท่ีุ 7.32 ของงบการเงินประจําปี 2554 และหมายเหตทุี่ 7.34 ของ

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

 

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ก็จะเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งเป็นรายการท่ีมีราคาหรือ

เง่ือนไขไมแ่ตกต่างจากท่ีธนาคารทํากบับคุคลภายนอก โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีการตรวจสอบรายการระหว่างกนัเป็น

ประจําทกุไตรมาสและจะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ท่ีมีรายการท่ีไมป่กติ 

 

10.4 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือ

หุ้นของบริษัทโดยตรง 

ธนาคารไมมี่นโยบายให้บคุคลซึง่มีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทยอ่ยแทนธนาคาร 
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1111..    ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน    
 

11.1. ข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

ก. สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 

 งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร สําหรับปี 2553–2555   

ตรวจสอบโดยดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 

สอบบญัชี จํากดั ซึง่ได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไขและมีข้อสงัเกต (งบการเงินดงักลา่ว

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)  

 ข.  การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีในปี 2555 

1) เกณฑ์การจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมได้รวมรายการบญัชีของสํานกังานใหญ่และสาขาธนาคารทกุแห่งและบริษัทย่อยท่ีธนาคารถือ

หุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 โดยได้ตดัรายการค้าและยอดคงเหลือท่ีสําคญัระหว่างกนัออกแล้ว บริษัทย่อยเหลา่นีซ้ึง่เป็นนิติ

บคุคลท่ีตัง้ขึน้ในประเทศไทยมีดงันี ้

 ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  (ร้อยละ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

บริษัททนุภทัร จํากดั (มหาชน) ธรุกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน - 99.93 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) ธรุกิจหลกัทรัพย์ -          99.67(1) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั ธรุกิจหลกัทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคิน จํากดั ธรุกิจจดัการกองทนุ 60.00          99.92(2) 

บริษัทสํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั สํานกักฎหมาย 99.93 99.93 

กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 ธรุกิจลงทนุ 99.95 99.95 

กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 ธรุกิจลงทนุ 99.59 99.59 

กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 ธรุกิจลงทนุ 99.97 99.97 

กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง ธรุกิจลงทนุ 98.91 98.91 

กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้1 ธรุกิจลงทนุ 99.50 99.52 

กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้3 ธรุกิจลงทนุ 98.77 98.77 

กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล ธรุกิจลงทนุ 95.72 95.72 

กองทนุรวมแกมม่า แคปปิตอล ธรุกิจลงทนุ 94.03        94.03 

(1) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.74  และ (2) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99 
 

 งบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ไม่ได้รวม

งบการเงินของบริษัท ซีเอ็มไอซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จํากดั ซึง่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 80.58 เน่ืองจากธนาคารได้รับโอนหุ้น

สามญัมาจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้และธนาคารมีความตัง้ใจถือเงินลงทนุดงักล่าวเป็น

การชัว่คราว และไม่มีอํานาจควบคมุ 

2)  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมแ่ละปรับปรุงใหมม่าถือปฏิบติั 

 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นํานโยบายการบญัชีเก่ียวกับภาษีเงินได้รอการตดั

บญัชี มาใช้เป็นก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได้” ซึง่เปิดเผย

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3. และข้อ 4.21 
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 ค. ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงนิสด 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : พนับาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

2553 

ปรับปรุงใหม่ 

2554 

ปรับปรุงใหม่ 
2555 

สินทรัพย์ 

 
  

 เงินสด  282,132 381,614 1,392,284 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  7,912,146 16,081,082 7,525,276 

 สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์   278,853 - 84,536 

 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ  12,292,556 26,753,350 37,623,838 

 เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ  6,699,802 5,291,730 4,726,345 

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ  78,070 77,518 77,746 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ  
   

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 119,185,135 151,922,307 190,260,441 

ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 340,106 446,249 606,437 

ดอกเบีย้ค้างรับ 586,330 798,198 1,010,596 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 120,111,571 153,166,754 191,877,473 

หกั รายได้รอตดับญัชี (12,212,380) (16,619,783) (21,872,843) 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4,233,393) (5,119,272) (6,143,902) 

หกั คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (1,651) (733) (423,100) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 103,664,147 131,426,966 163,832,939 

 ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ  7,736,299 6,543,304 4,979,625 

 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  901,147 938,478 1,369,832 

 คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ  230,082 348,503 3,410,776 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,206,814 668,882 618,666 

 ลกูหนีจ้ากการซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  413,556 279,192 4,818,085 

 ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชี  140,780 33,168 756,716 

 สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ  1,270,517 1,171,829 1,796,016 

 รวมสินทรัพย์  143,106,901 189,995,617 233,012,680 
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3ธนาคารเกียรตนิาคนิ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)  

(หน่วย : พนับาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

2553 

ปรับปรุงใหม่ 

2554 

ปรับปรุงใหม่ 
2555 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
  

 เงินรับฝาก  75,931,269 69,039,581 153,027,238 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  3,201,942 5,220,382 5,468,407 

 หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  282,604 231,839 374,595 

 หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์  42 701 7,931 

 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม  35,307,852 86,012,821 29,123,336 

 ประมาณการหนีส้ิน  192,639 223,676 327,599 

 หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - 163,329 

 เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชี  16,135 90,294 149,364 

 เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  475,853 170,996 4,757,450 

 ดอกเบีย้ค้างจ่าย  453,762 872,048 834,779 

 เจ้าหนีอ่ื้น  1,094,058 1,537,726 1,962,853 

 เจ้าหนีก้รมบงัคบัคดี  575,380 575,380 575,380 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคลและภาษีธรุกิจเฉพาะค้างจ่าย  745,638 61,583 376,285 

 หนีส้ินอ่ืน  2,711,829 1,694,365 2,666,576 

 รวมหนีส้ิน  120,989,003 165,731,392 199,815,122 

 ส่วนของเจ้าของ  
   

ทนุจดทะเบียน  
   

 หุ้นสามญั 852,337,268 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 6,961,000 6,603,289 8,523,373 

 ทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้วเตม็มลูคา่  
   

 หุ้นสามญั 832,831,859 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 5,658,258 6,343,289 8,328,319 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้น  3,062,445 3,715,267 9,088,009 

 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ  1,199,599 1,150,683 1,121,989 

กําไรสะสม - จดัสรรแล้ว 
   

สํารองตามกฎหมาย 722,846 722,846 782,332 

อ่ืน ๆ 380 380 380 

กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 11,233,833 11,952,624 13,577,141 

 รวมสว่นของบริษัทใหญ่  21,877,361 23,885,089 32,898,170 

 สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ  240,537 379,135 299,388 

 รวมสว่นของเจ้าของ  22,117,898 24,264,224 33,197,558 

 รวมหนีส้ินและสว่นของเจ้าของ  143,106,901 189,995,616 233,012,680 
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4ธนาคารเกียรตนิาคนิ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย : พนับาท) 

2553 

ปรับปรุงใหม่ 

2554 

 2555 

รายได้ดอกเบีย้ 8,767,254 11,296,385 14,451,703 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 2,941,643 4,820,659 7,338,952 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 5,825,611 6,475,726 7,112,751 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,255,556 1,573,428 2,572,765 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 103,542 154,092 292,147 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 1,152,014 1,419,336 2,280,618 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 108,528 (11,640) 225,865 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 258,307 179,544 443,304 

กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,482,578 1,244,851 1,223,813 

รายได้จากเงินปันผล 65,417 54,943 22,567 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนๆ 182,484 166,901 208,714 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,074,939 9,529,661 11,517,631 

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืนๆ 

   คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,817,122 2,340,283 3,034,642 

คา่ตอบแทนกรรมการ 9,184 13,331 18,967 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ 703,900 859,225 1,026,197 

คา่ภาษีอากร 208,398 270,843 288,136 

คา่เสียหายจากการผิดสญัญาเข้าประมลูทรัพย์ 582,749                       -    - 

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลบั) 71,827 (110,748) 85,987 

อ่ืนๆ 1,132,113 1,457,599 1,475,728 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานอ่ืนๆ 4,525,293 4,830,533 5,929,429 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่า 469,961 1,277,642 1,554,971 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 4,079,685 3,421,486 4,033,231 

หกั ภาษีเงินได้ 772,561 1,121,548 605,446 

กาํไรสุทธิ 3,307,124 2,299,938 3,427,785 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้อง (87,172) (67,862) (67,273) 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 405,431 (16,954) 81,447 

กําไร (ขาดทนุ) จากประมาณการโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -  (39,359) 15,784 

ภาษ๊เงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน (128,914) 48,404 (38,955) 

รวมกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 189,345 75,770 8,998 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 3,496,469 2,224,168 3,418,787 

    การแบง่ปันกําไรสทุธิ         -  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 3,281,025 2,272,627 3,391,287 

                                       -  ส่วนท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 26,099 27,311 36,498 

    การแบง่ปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม   - สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 3,469,404 2,192,226 3,380,166 

                                        - สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 27,065 31,942 38,621 

กําไรตอ่หุ้นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  -  กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 6.01 3.59 4.88 

                                                    -   กําไรตอ่หุ้นปรับลด 5.74 3.57 4.85 
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6ธนาคารเกียรตนิาคนิ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด  

สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ปรับปรุงใหม่ 

    2554 
     ปรับปรุงใหม่ 

2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน    

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,079,685 3,421,486       4,033,231  

      รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน   

คา่เสื่อมราคา 270,326 317,320          349,646  

รายจ่ายตดับญัชี 75,454 102,179          110,628  

(สว่นลด) สว่นเกินตดัจําหน่ายของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 111,655 62,903        (391,998) 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 962,975 1,549,677       1,754,727  

ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 32,288 2,106              1,724  

(กําไร) ขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง (153,148) 104,360               (919) 

กําไรท่ียงัไม่เกิดจากการโอนเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ ยืม (2,334) (154,359)            (6,284) 

ขาดทนุ (กําไร) ท่ียงัไม่เกิดจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ (3,357) 4,999          289,748  

ขาดทนุจากการลดราคาเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (โอนกลบั) (47,795) (375)          (26,336) 

ขาดทนุจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลบั) 71,827 (110,748)            85,988  

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์อ่ืน              7,968             39,364               3,108  

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 15,297 (26,454)        (323,867) 

ขาดทนุจากการจําหน่ายลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือ                    -                       -               57,672  

กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (12,486)            (7,451)            (7,199) 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 4,284 1,422            14,503  

คา่เสียหายจากการผิดสญัญาเข้าประมลูทรัพย์ 582,749                    -                       -    

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (5,825,611) (6,475,726)     (7,112,750) 

รายได้เงินปันผล (65,417) (54,943)          (22,567) 

เงินสดรับดอกเบีย้ 8,744,972 11,147,928     14,183,297  

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (2,972,112) (4,402,374)     (7,380,216) 

เงินสดรับเงินปันผล 65,406 51,611            39,896  

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,110,733) (1,229,077)        (256,011) 

คา่ใช้จ่ายประมาณการหนีส้ินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)            28,160  (9,553)            16,632  

ภาษีธรุกิจเฉพาะค้างจ่ายเพ่ิมขึน้ (ลดลง)               3,807  (119)            (1,685) 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึน้          249,672             81,841           601,390  

สว่นเกินของสว่นได้เสียในมลูคา่ยติุธรรมสทุธิของสินทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้สงูกวา่ต้นทนุ          (23,401) - - 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 5,090,131 4,416,017 6,012,358 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,169,122 (8,110,423) 9,504,043 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและเผ่ือขาย 4,208,214 (16,403,229) (6,501,311) 

เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้อง 410,696          674,763           462,983  

ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (134,343) 134,364 (150,681) 

ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชี 93,778 107,612 (446,779) 

เงินให้สินเช่ือและลกูหนี ้ (23,654,309) (30,186,212) (36,085,413) 

           ทรัพย์สินรอการขาย 3,819,709 3,100,620       3,584,394  

สินทรัพย์อ่ืน (256,177) 16,597 (340,149) 
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ธนาคารเกียรตนิาคนิ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ปรับปรุงใหม่ 
         2554 

        ปรับปรุงใหม่ 
    2555 

หนีส้ินดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

เงินรับฝาก (177,594) (6,891,688) 83,987,657 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (446,199)       2,018,440  248,025 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 87,112 (50,765) 142,756 

เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชี (18,946)            74,159  (416,414) 

เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 44,452 (304,857) 857,891 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 817,729     47,259,969  (56,181,846) 

เจ้าหนีอ่ื้น 270,929          436,119  406,407 

หนีส้ินอ่ืน 1,516,712 (1,090,429) 112,436 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (5,158,984) (4,798,943) 5,196,357 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยาว        (491,600) (371,514) (602,940) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยาว       2,358,063        2,637,667           515,251  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย            20,000                     -                       -    

เงินสดรับจากการรวมกิจการ     (4,077,973)        (205,973)       1,095,254  

เงินสดจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเพ่ือซือ้หุ้นเพ่ิม                    -                       -             (63,038) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (438,335) (338,077) (406,954) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์            13,463               8,376               7,547  

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (116,190) (134,662) (113,899) 

  เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (2,732,572) 1,595,817 431,221 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ          833,399        1,337,853           190,936  

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้      13,469,000        8,772,000      18,225,688  

เงินสดจ่ายเพ่ือการไถ่ถอนหุ้นกู้  (5,043,000) (5,327,000) (20,296,700) 

เงินปันผลจ่าย (1,232,654) (1,522,350) (1,719,935) 

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (3,608)                    -    (3,884) 

เงินลดทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย (32,668) (11,963) (84,107) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 7,990,469 3,248,540 (3,688,002) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 98,913 45,414 1,939,576 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  754,146 853,059 898,473 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 853,059 898,473 2,838,049 
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10ธนาคารเกียรตนิาคนิ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     

อัตราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS) 
อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)       

อตัรากําไรขัน้ต้น(A) 69.6 61.3 55.2 

อตัรากําไรสทุธิ 35.7 23.5 28.7 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 16.5 9.9 13.0 

อตัราดอกเบีย้รับจากเงินให้สินเช่ือ(B)    7.8 7.8 7.9 

อตัราดอกเบีย้จ่าย(C) 2.7 3.5 4.0 

สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือ 5.1 4.3 3.9 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 5.2 3.2 4.4 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)      

อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สินทรัพย์(D) 4.3 3.9 3.4 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.4 1.4 1.6 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.1 0.1 0.1 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)      

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของเจ้าของ  5.5 6.8 6.0 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม 96.2 87.4 92.6 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก 141.3 196.6 110.4 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝากและเงินกู้ ยืม 96.5 87.6 92.8 

อตัราสว่นเงินฝากตอ่หนีส้ินรวม 62.8 41.7 76.6 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 50.8 53.3 58.9* 

เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 15.18 15.40 14.69 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)      

อตัราสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเช่ือรวม 2.9 3.5  3.4 

อตัราสว่นหนีส้ญูต่อสินเช่ือรวม 0.5 0.5 0.4 

อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ตอ่สินเช่ือรวม 4.6 3.5 3.3 

อตัราสว่นดอกเบีย้ค้างรับตอ่สินเช่ือรวมและดอกเบีย้ค้างรับ 0.5 0.6 0.6 

อัตราส่วนอ่ืนๆ (Other Ratio)      

อตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่งตอ่หนีส้ินทัว่ไป (Net Capital Ratio ตามเกณฑ์ กลต.)  
 

 

บล.เกียรตินาคิน 

บล.ภทัร 

96.20 

65.84 

125.43 

85.67 

69.34 

52.83 

 

*ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจาก

การดําเนินงานปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 58.9 โดยคํานวณจากจํานวนหุ้น ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2556  

(A) อตัรากําไรขัน้ต้น = รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสทุธิ / รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล 

(B) อตัราดอกเบีย้รับ = รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล / (เงินให้สินเช่ือเฉลี่ย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินท่ีมีดอกเบีย้เฉลี่ย) 

(C)  อตัราดอกเบีย้จ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ / (เงินฝากเฉลี่ย+เงินกู้ ยืมเฉลี่ย+หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถามเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีมี

ดอกเบีย้เฉลี่ย) 

(D) อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สินทรัพย์ = รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสทุธิ / สินทรัพย์เฉลี่ย   
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11.2. คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายบริหาร (MD&A) สําหรับงวดปี 2555 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง

อธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้ว  โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรวม และฐานะ

การเงินรวม สําหรับงวดปี 2555 กบัปี 2554  

ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิในปี 2555 

สินเช่ือของธนาคารมีการขยายตวัต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นปี ในอตัราการเติบโตของสินเช่ือร้อยละ 24.5 จากสิน้ปีก่อน โดย

เป็นการเติบโตของสินเช่ือทกุประเภท  สําหรับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  ธนาคารได้เน้นสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้วเพิ่มขึน้ตัง้แต่

คร่ึงปีหลงัของปี 2555  ขณะท่ีรถยนต์ใหมย่งัคงได้รับปัจจยับวกจากยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างมาก 

และมาตรการรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลท่ีช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ให้เติบโต  นอกจากนี ้สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ

สนิเช่ือเอสเอม็อีมีการขยายตวัไปยงัตา่งจงัหวดัท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีดี   

สําหรับเงินฝากและเงินกู้ ยืม ธนาคารได้ปรับลดสดัสว่นตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange : BE) ลงตัง้แต่ไตรมาส 

1/2555 หลงัจากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมนําส่งเพ่ือชําระหนีก้องทนุเพ่ือการฟืน้ฟูและพฒันา

ระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) จากธนาคารพาณิชย์ในอตัราร้อยละ 0.46 ของฐานเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน และเงินกู้ ยืมทกุประเภท 

และเรียกเก็บเงินนําสง่เข้ากองทนุคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ในอตัราร้อยละ 0.01 ของฐานเงินฝาก  โดยเน้นระดมเงินในรูปแบบ

ของเงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และเงินกู้ ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพิ่มขึน้ และได้ยกเลิกการ

เสนอขาย BE ตอ่ประชาชนทัว่ไปตัง้แตต้่นไตรมาส 3/2555 

ธนาคารเปิดสาขาเพิ่ม 15 แหง่ ในปี 2555  รวมเป็น 87 สาขา และมีพนกังาน ณ สิน้ปี 2555 จํานวน 3,860 คน (รวม

พนกังานของทนุภทัร และบล.ภทัร) 

เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญในปี 2555 

• สถานการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554  

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการให้

ธนาคารพาณิชย์สามารถคงสถานะจดัชัน้ของลกูหนีไ้ว้เดิมก่อนประสบอทุกภยั รวมถึงการสนบัสนนุให้ดแูลลกูหนี ้โดยสามารถ

ผ่อนปรนเง่ือนไขการชําระหนีแ้ละการปรับโครงสร้างได้  อย่างไรก็ดี ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลกูหนี ้ทัง้การพกัชําระ

หนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ ตลอดจนการปรับโครงสร้างหนีใ้ห้เหมาะสม รวมทัง้ได้ทําการตัง้สํารองค่าใช้จ่ายหนีส้ญู และหนีส้งสยั

จะสญูเพิ่มเติม และติดตามคณุภาพสนิเช่ืออยา่งใกล้ชิด เพ่ือให้มัน่ใจวา่คณุภาพสนิเช่ืออยูใ่นเกณฑ์ดี 

• การร่วมกจิการและร่วมบริหารงานกับบริษัททุนภัทร จาํกัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) เป็นผลสาํเร็จ  

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการร่วมกิจการระหว่าง

ธนาคารกบับริษัททนุภทัร จํากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) ตามแผนการร่วมกิจการ  ธนาคารได้ทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด

ของทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นทกุรายของทนุภทัร ระหว่างวนัท่ี 7 สิงหาคม - 11 กนัยายน 2555 (รวม 25 วนัทําการ) เพ่ือการเพิก

ถอนหุ้นของทนุภทัรออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ในอตัรา

การแลกเปล่ียนหุ้นเท่ากบัหุ้นสามญัของทุนภัทร 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคาร 0.9135 หุ้น ภายใต้เง่ือนไขว่าเม่ือ

สิน้สุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ จํานวนผู้ ถือหุ้นของทุนภัทรท่ีตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะต้องมีจํานวน

รวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทนุภทัร  และในกรณีท่ีผลตอบรับคําเสนอซือ้ท่ี

ได้มีสดัสว่นมากกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทนุภทัร  ธนาคารจะดําเนินการโอนหุ้นทัง้หมดใน 

บล.เกียรตินาคินท่ีราคาเทา่กบัมลูคา่ตามบญัชี และโอนหุ้นในบลจ.เกียรตินาคิน ท่ีราคาเทา่กบัต้นทนุ ให้กบัทนุภทัร   
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การร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทนุภทัรเป็นผลสําเร็จ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2555 โดยเม่ือสิน้สดุการทําคําเสนอ

ซือ้  มีผู้ ถือหุ้นของทุนภทัรร้อยละ 99.93 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทุนภทัรตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

สง่ผลให้ธนาคารมีหุ้นสามญัเพิ่มขึน้ 191,979,745 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทนุได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 25 กนัยายน 

2555 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัท่ีหุ้นของทนุภทัรเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

นอกจากนี ้ธนาคารได้ดําเนินการซือ้หุ้น บลจ.เกียรตินาคิน ในสดัส่วนร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดจากกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (“กบข.”) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 7 

กนัยายน 2555  โดยได้ชําระราคา 63 ล้านบาท และรับโอนหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 จํานวน 4.8 ล้านหุ้น และเกิดค่า

ความนิยม 19 ล้านบาท จากการซือ้หุ้นครัง้นี ้ส่งผลให้ธนาคารถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคินทัง้สิน้ร้อยละ 99.9  ซึ่งต่อมา ใน

วนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ดําเนินการโอนหุ้นของบลจ.เกียรตินาคิน และในวนัท่ี 2 มกราคม 2556 ธนาคารได้โอนหุ้น 

บล.เกียรตินาคินให้กบัทนุภทัร ตามแผนการร่วมกิจการ  

 ธุรกิจของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร แบ่งธุรกิจออกเป็น 4 กลุม่ คือ  1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย 

สินเช่ือรายย่อย  และสินเช่ือธุรกิจ ประกอบด้วย สินเช่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสินเช่ือเอสเอ็มอี ภายใต้การดูแลของ

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จดัการใหญ่  2) ธุรกิจตลาดทนุ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ธุรกิจวานิชธนกิจ  ธุรกิจการลงทนุ และธุรกิจจดัการกองทนุ  ภายใต้การดแูลของประธานธุรกิจตลาดทนุและกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่  3) ธุรกิจธนบดีธนกิจ และ 4) ธุรกิจบริหารหนี ้โดยธุรกิจธนบดีธนกิจ และธุรกิจบริหารหนีอ้ยู่ภายใต้การดแูลของประธาน

สายธุรกิจและรายงานโดยตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

งบการเงนิรวมสาํหรับปี 2555 

งบการเงินรวมสําหรับปี 2555  ได้รวมผลการดําเนินงานของทนุภทัรและบล.ภัทร ในงบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ี 12 

กนัยายน 2555  เป็นต้นไป โดยมีรายการบญัชีท่ีเกิดขึน้จากการร่วมกิจการแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ้  

• เงินลงทนุในทนุภทัรจํานวน 8,927 ล้านบาท บนัทกึในงบการเงินเฉพาะธนาคาร  

• สว่นของเจ้าของเพิ่มขึน้จากจํานวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 191,979,745 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจํานวน 7,007 ล้านบาท  

• ค่าความนิยมบนัทึกในงบการเงินรวม จํานวน 4,770 ล้านบาท ซึ่งคิดจากส่วนต่างของมลูค่าของสิ่งตอบแทนท่ี

โอนให้ ณ วนัท่ีซือ้ คือ จํานวนหุ้นเพิ่มทนุคณูราคาหุ้น KK (46.50 บาทต่อหุ้น) ณ วนัปิดการทําคําเสนอซือ้ เทียบ

กบัมลูค่าสทุธิ ณ วนัท่ีซือ้ของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีได้มา ทัง้นี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) กําหนดให้นํา

คา่ความนิยมท่ีแฝงอยูใ่นเงินลงทนุในทนุภทัรจากการร่วมกิจการหกัออกจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของธนาคาร  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ กําหนดให้สามารถวดัมลูค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพย์ท่ีได้มาภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีซือ้ และผู้ ซือ้ต้องปรับมลูค่าย้อนหลงัท่ีเคยรับรู้ไว้ ณ วนัท่ีซือ้   ซึง่ในกรณี

การรวมธุรกิจของธนาคารและทนุภทัรเป็นการแลกเปล่ียนหุ้น (share swap) ธนาคารได้โอนหุ้นสามญัของธนาคารท่ีออกเพิ่ม

เพ่ือแลกหุ้นเป็นสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้  ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่า มลูค่าท่ีบนัทกึบญัชี ณ วนัท่ีซือ้นัน้สงูกว่า

มลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์ท่ีได้มา  

ดงันัน้ ธนาคารจึงได้ทําการทบทวนมลูค่ายติุธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ โดยคํานึงถึงมลูค่ายติุธรรมของส่วนของ

เจ้าของของผู้ถกูซือ้บวกด้วยผลผนึกจากการแลกหุ้น (Synergy) ระหว่างผู้ ซือ้และผู้ถกูซือ้ท่ีจะเกิดขึน้ภายหลงัการรวมธุรกิจ 

และราคาตลาดของหุ้นของผู้ ซือ้ในช่วงท่ีมีการตกลงแลกหุ้นกนัเพ่ือประกอบการพิจารณามลูคา่ยติุธรรม ซึง่เป็นไปตามแนวทาง

ปฎิบติัทางการบญัชีท่ีปรากฎในประเด็นคําถาม-คําตอบ ประเด็นทางด้านการบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยการแลกหุ้น ท่ี

เปิดเผยในเวปไซต์สภาวิชาชีพบญัชี  สง่ผลให้ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวนเงินลงทนุในทนุภทัรลดลง  1,760 ล้านบาท 
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เป็น 7,167 ล้านบาท และปรับบญัชีส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัในจํานวนเท่ากนั นอกจากนี ้ผลจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุท่ี

ลดลงทําให้คา่ความนิยมในงบการเงินรวมลดลงจํานวน 1,760 ล้านบาท เป็น 3,010 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 

นอกจากนี ้ในปี 2555  ธนาคารได้นํามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาใช้  โดยมีการบนัทกึภาษีเงิน

ได้รอการตดับญัชี และได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงัตามมาตรฐานบญัชีกําหนดไว้   

 

ผลการดาํเนินงานปี 2555 เทียบกับเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

 เป้าหมายตา่งๆ (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) 1 ไมร่วมคา่ความนิยม   

      กําไรสทุธิสว่นของธนาคารตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉล่ีย 13.0-15.0 13.0 

      กําไรเบด็เสร็จสว่นของธนาคารตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉล่ีย - 12.9 

อตัราการเติบโตของเงินให้สนิเช่ือ  21.0 24.5 

สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้  4.3 3.9 

หนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่สนิเช่ือรวม (ไมร่วมรายการระหวา่งธนาคาร) 3.5-3.7 3.3 

อตัราสว่นการตัง้สํารองตอ่หนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้รวม >100 109.5 

จํานวนสาขา (รวมสํานกังานใหญ่) 80-85 87 

 

ผลการดําเนินงานงวดปี 2555 เทียบกบั ปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิ 3,391 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

49.2 เป็นกําไรสทุธิของทนุภทัรจํานวน  403 ล้านบาท   หากพิจารณากําไรเบด็เสร็จรวมจะเท่ากบั 3,375 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 54.0 เป็นกําไรเบด็เสร็จของทนุภทัรจํานวน 403  ล้านบาท  โดยรายได้จากการดําเนินงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.9  

รายได้ดอกเบีย้สุทธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.8 โดยรายได้ดอกเบีย้เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.9 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ปรับตัว

เพิ่มขึน้สงูถึงร้อยละ 52.2 เป็นผลจากปริมาณเงินรับฝาก เงินกู้ ยืม และค่าธรรมเนียมนําสง่กองทนุเพ่ือชําระหนีก้องทนุเพ่ือการ

ฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) และเงินนําส่งเข้ากองทนุคุ้มครองเงินฝาก (DPA) เพิ่มขึน้ ประกอบกบัอตัรา

ดอกเบีย้นโยบายยงัคงอยูใ่นระดบัร้อยละ 3.0 ตอ่เน่ืองตัง้แต่ต้นปี ทําให้ธนาคารไม่สามารถปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากลงได้

จนกระทัง่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงในเดือนธนัวาคม  2555 เป็นร้อยละ 2.75 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 60.7  ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการ

เป็นนายหน้าขายประกัน ซึ่งเติบโตตามการขยายตัวของสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เป็นหลัก  และรายได้ค่านายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรัพย์เพิ่มถงึร้อยละ 102.2 ซึง่เป็นรายได้จากบล.เกียรตินาคินจํานวน 463 ล้านบาท  และบล.ภทัร จํานวน 387 ล้านบาท 

ท่ีรวมเข้ามาตัง้แต่วนัท่ี 12 กนัยายน 2555 และยงัมีรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จากทนุภทัร  ประกอบด้วย รายได้จากการจดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  และการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  ขณะท่ีกําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายมี

จํานวนใกล้เคียงกบัปีก่อน 

จากการร่วมกิจการกบัทนุภทัร ทําให้กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพ่ิมขึน้จากกําไร

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และตราสารอนพุนัธ์ของบล.ภทัร   กําไรสทุธิจากเงินลงทนุเพิ่มขึน้จากการขายเงินลงทนุของธุรกิจ

การลงทนุโดยตรง (Direct Investment) ของทนุภทัร ซึง่มีจํานวน 324 ล้านบาท  

                                                 
1 ส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย = (เฉลี่ยส่วนของผู้ ถือหุ้นต้นงวด กบัปลายงวดท่ีไม่รวมการเพ่ิมทุน) + ทุนท่ีเพ่ิมไม่รวมค่าความนิยมท่ีเกิดจากการร่วม

กิจการ 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.7 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ เน่ืองจากธนาคารเปิดสาขาเพิ่ม 15 แห่งในปีนี ้ อย่างไรก็ดี ผลจากนโยบายการควบคมุ

ค่าใช้จ่าย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํากําไรของกิจการ ส่งผลให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้สทุธิรวม 

(cost-to-income ratio) ในปี 2555 เทา่กบัร้อยละ 51.1 เทียบกบัร้อยละ 51.3 ในปี 2554   

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่าจํานวน 1,555 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.7 โดยธนาคารได้ตัง้

สํารองหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มตามปริมาณหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ท่ีเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 1,755 ล้านบาท ทําให้

อตัราสว่นการตัง้สํารองตอ่หนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้เทา่กบัร้อยละ 109.5 เทียบกบัร้อยละ 108.0 ณ สิน้ปี 2554 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน และกําไรต่อหุ้นปรับลด เท่ากับ 4.88 บาทต่อหุ้น และ 4.85 บาทต่อหุ้น ตามลําดบั ทุนจด

ทะเบียนและชําระแล้ว ณ สิน้ปี 2555 เท่ากบั 8,328,318,590 บาท เพิ่มจากหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกเพ่ือแลกหุ้นทนุภทัร และจากการ

ใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 ในระหว่างปี โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) อตัรา

ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นต้นงวด (ROE) และอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์เฉล่ีย (ROAA) ดงันี ้

 

(ร้อยละ) ปี 2554 ปี 2555 

กาํไรสุทธิส่วนของธนาคาร 

    ROAE ไมร่วมคา่ความนิยม* 9.9 13.0 

    ROE ไมร่วมคา่ความนิยม** 10.4 13.5 

    ROAA ไมร่วมคา่ความนิยม 1.4 1.6 

กาํไรเบด็เสร็จส่วนของธนาคาร     

    ROAE ไมร่วมคา่ความนิยม* 9.6 12.9 

    ROE ไมร่วมคา่ความนิยม** 10.0 13.4 

    ROAA ไมร่วมคา่ความนิยม 1.3 1.6 

*ROAE คํานวณส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย = (เฉลี่ยส่วนของผู้ ถือหุ้นต้นงวด กบัปลายงวดท่ีไม่รวมการเพ่ิมทนุ) + ทนุท่ีเพ่ิมไม่รวมค่าความ

นิยมท่ีเกิดจากการร่วมกิจการกบัทนุภทัร  

** ROE คํานวณสว่นของผู้ ถือหุ้นต้นงวด + ทนุท่ีเพ่ิมไม่รวมคา่ความนิยมท่ีเกิดจากการร่วมกิจการกบัทนุภทัร  
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

       (หน่วย : พนับาท) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 เปล่ียนแปลง 

 

"ปรับปรุงใหม่"   จาํนวนเงนิ ร้อยละ  

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

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

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

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

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 154,092 292,147 138,055  89.6  

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

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ (11,640) 225,865 237,505  (2,040.4) 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 179,544 443,304 263,760  146.9  

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

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

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 166,901 208,714 41,813  25.1  

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

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  

 
  

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

คา่ตอบแทนกรรมการ 13,331 18,967 5,636  42.3  

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

คา่ภาษีอากร 270,843 288,136 17,293  6.4  

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลบั) (110,748) 85,987 196,735  (177.6) 

อ่ืน ๆ 1,457,599 1,475,500 17,901  1.2  

รวมคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 4,830,533 5,929,429 1,098,896  22.7  

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่า 1,277,642 1,554,971 277,329  21.7  

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

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

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

 

 

   การแบ่งปันกาํไรสุทธิ  

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

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 27,311 36,498 9,187  33.6  

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม  

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

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 31,942 38,619 6,679  20.9  

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  

   กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  (บาท) 3.59 4.88 

  กําไรตอ่หุ้นปรับลด      (บาท) 3.57 4.85 
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รายได้ดอกเบีย้ จํานวน 14,452 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.9 เป็นผลจากรายได้จากสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และ

สญัญาเช่าทางการเงินจํานวน 8,365 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.4  ตามการเติบโตของสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ีร้อยละ 25.9  

รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจํานวน 3,620 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.9 จากการเติบโตของสินเช่ือธุรกิจทุกประเภท 

รายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึน้ร้อยละ 134.9  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้ขนาดของพอร์ตเงินลงทุนเพิ่มขึน้มาก

ในช่วงไตรมาส 2 ถงึไตรมาส 3 ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้นโยบายอยู่ในระดบัร้อยละ 3.0 ตัง้แต่ต้นปี และรายได้จากเงินลงทนุ

ในสิทธิเรียกร้องจํานวน 886 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.7  ซึ่งรายได้ในส่วนนีข้ึน้อยู่กับความสําเร็จในการการเจรจาปรับ

โครงสร้างหนีแ้ละการดําเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย  ขณะท่ีรายได้จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจํานวน 

645 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.0 เป็นไปตามภาวะอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน และปริมาณสภาพคลอ่งของธนาคาร 
 

งวดปี  สิน้สุดวันที่ งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 

(ล้านบาท)  31ธ.ค.  54 31ธ.ค.  55 ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 11,296 14,452 3,156 27.9 

เงินให้สนิเช่ือ 2,876 3,620 744 25.9 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 717 645 (72) (10.0) 

เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 6,565 8,365 1,800 27.4 

เงินลงทนุ 398 935 537 134.9 

เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้อง 740 886 146 19.7 
 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จํานวน 7,339 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 52.2 จากอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ียงัคงอยู่ในระดบัสงูท่ี

ร้อยละ 3.0 ทําให้อตัราดอกเบีย้จ่ายไม่ได้ปรับลดลง อีกทัง้การแข่งขนัระดมเงินฝาก ทําให้อตัราดอกเบีย้ในตลาดอยู่ในเกณฑ์

สงู และ ปริมาณเงินรับฝากและเงินกู้ ยืมเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตของสินเช่ืออย่างแข็งแกร่ง 

รวมทัง้ค่าธรรมเนียมนําสง่เพ่ือชําระหนีก้องทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) และสถาบนัคุ้มครองเงิน

ฝาก (DPA) 
 

งวดปี สิน้สุดวันที่ งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 

 (ล้านบาท)  31ธ.ค.  54 31ธ.ค.  55 ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 4,821 7,339 2,518 52.2 

เงินรับฝาก 2,084 3,850 1,766 84.8 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 167 199 32 19.0 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 2,276 2,599 323 14.2 

คา่ธรรมเนียมในการกู้ ยืมเงิน 7 9 1 17.0 

เงินนําสง่ FIDF และ DPA 287 683 396 138.3 
 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ จํานวน 7,113 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.8 โดยสว่นต่างอตัราดอกเบีย้ปรับลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 

3.9 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 4.3 ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากอตัราดอกเบีย้จ่ายท่ีปรับตวัสงูขึน้จากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 4.0  ตาม

ภาวะอตัราดอกเบีย้ท่ีอยูใ่นระดบัสงูและปริมาณเงินฝากและเงินกู้ ยืมท่ีเพิ่มขึน้ 

ในปี 2555 อตัราดอกเบีย้รับของเงินให้สินเช่ือผนัผวนในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2555  เน่ืองจากในไตรมาส 1/2555  

อตัราดอกเบีย้รับลดลงมากจากการหยดุรับรู้รายได้ดอกเบีย้สําหรับลกูหนีส้ินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และสินเช่ือธุรกิจขนส่ง (Fleet) 

ท่ีได้รับมาตรการช่วยเหลือกรณีนํา้ท่วม โดยหยดุพกัชําระหนีเ้ป็นระยะเวลา 3-6 เดือน คิดเป็นอตัราดอกเบีย้รับประมาณร้อย
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ละ 0.47 และในไตรมาส 2/2555 อตัราดอกเบีย้รับปรับตวัดีขึน้หลงัจากมาตรการช่วยเหลือกรณีนํา้ท่วมสําหรับลกูหนีส้ินเช่ือ

เช่าซือ้รถยนต์และสินเช่ือธุรกิจขนสง่ (Fleet) ได้สิน้สดุลง ทําให้ธนาคารกลบัมาบนัทกึรายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือดงักลา่ว และ

ดอกเบีย้รับของสินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีปรับโครงสร้างหนีไ้ด้สําเร็จ ส่งผลให้อตัราดอกเบีย้รับของเงินให้สินเช่ือในไตร

มาส 2/2555 สงูกวา่ปกติ  
 

 (ร้อยละ) ปี 2554 ไตรมาส 

1/2555 

ไตรมาส 

2/2555 

ไตรมาส 

3/2555 

ไตรมาส 

4/2555 

ปี 2555 

อตัราดอกเบีย้รับของเงินให้สนิเช่ือ 7.8 7.3 8.4 7.8 7.9 7.9 

อตัราดอกเบีย้จ่าย  3.5 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 

สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ 4.3 3.5 4.4 3.8 3.9 3.9 
 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จํานวน 2,281 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 60.7 จากรายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการจํานวน 2,573  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 63.5  ประกอบด้วย 1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์

จํานวน 1,537  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.8  ประกอบด้วยคา่นายหน้าขายประกนัจํานวน 928  ล้านบาท เป็นรายได้หลกั  2) 

รายได้จากธุรกิจตลาดทนุ ได้แก่ รายได้ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบล.เกียรตินาคิน จํานวน 463 ล้านบาท และของบล.

ภทัร จํานวน 387 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามภาวะการลงทนุในตลาดทนุ  รายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจของบล.ภทัร จํานวน 102 

ล้านบาท จากการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท (TLGF) 

และบริษัท ปตท.สผ. จํากดั (มหาชน)  และรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทนุดําเนินการโดย บลจ.เกียรตินาคิน จํานวน 

81 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 172.5  ขณะท่ีมีคา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการจํานวน 292 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 89.6   

 รายได้จากการดําเนินงานรวม จํานวน 11,518 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.9 เป็นผลจากรายได้ดอกเบีย้สทุธิและ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้น  และกําไรสทุธิจากเงินลงทนุจํานวน 443 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

146.9  โดยมาจากธุรกิจการลงทนุโดยตรงของทนุภทัรจํานวน 324 ล้านบาท  และกําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต

เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และตราสารอนพุนัธ์ของทุนภทัรและบล.ภัทรจํานวน 

150 ล้านบาท   ขณะท่ีกําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายจํานวน 1,224 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า โดยในปี 2555 

ธนาคารสามารถขายทรัพย์รอขายได้ทัง้สิน้ 3,209 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืนๆ จํานวน 5,929 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.7 โดยเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน

และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอปุกรณ์และสถานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.7 และ 19.4 ตามลําดบั สอดคล้องกบัจํานวนสาขา และพนกังาน

ท่ีเพ่ิมขึน้ และจากการร่วมกิจการกบัทนุภทัร ทัง้นี ้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้สทุธิรวมเท่ากบัร้อยละ ร้อย

ละ 51.1 เทียบกบัร้อยละ 51.3 ในปี 2554  

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่า จํานวน 1,555 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.7 ประกอบด้วย

การตัง้สํารองสําหรับหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 1,755 ล้านบาท ซึง่เป็นการตัง้ตามเกณฑ์คณุภาพตาม NPL ท่ีเพิ่มขึน้ 

หากพิจารณาเป็นรายไตรมาส  ธนาคารได้ตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูทัว่ไปในไตรมาส 2 ถงึไตรมาส 4 จํานวน 120 ล้านบาท ต่อ

ไตรมาส 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคล จํานวน 605 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 15.0 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้  โดยในปี 

2555  อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลงจากร้อยละ 30 ในปี 2554 มาเป็นร้อยละ 23 ของกําไรสทุธิในปี 2555 รวมทัง้รายได้

จากการขายทรัพย์สนิรอการขายในสว่นของกองทนุรวม 8 กองทนุท่ีเป็นบริษัทยอ่ยของธนาคารได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 
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ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย  

 สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 233,013 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 43,017 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.6 

จากสิน้ปี 2554  โดยสว่นหนึง่มาจากการร่วมกิจการกบัทนุภทัรเป็นผลสําเร็จ ทําให้มีสนิทรัพย์ของทนุภทัรจํานวน 12,000 ล้าน

บาท และค่าความนิยมจํานวน 3,010 ล้านบาท  นอกจากนี ้เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้และลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ (หกัรายได้รอ

ตดับญัชี) 168,994 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.5 จาก 135,749 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 ตามการขยายตวัของเงินให้สินเช่ือ

ทกุประเภท   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิเท่ากบั 37,624 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 40.6  จากเงินลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจของธนาคาร  ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพิ่มขึน้จากธุรกิจของบล.ภทัร   

ขณะท่ีเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิจํานวน 4,726 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.7 เป็นไปตามการบริหารจดัการปรับ

โครงสร้างหนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิลดลงร้อยละ 53.2 เป็นไปตามการบริหารจดัการสภาพ

คล่องให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและอตัราดอกเบีย้  และทรัพย์สินรอการขายสทุธิมีจํานวน 4,980 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

23.9  นอกจากนี ้ธนาคารได้เร่ิมนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาใช้ตัง้แต่ต้นปี 2555  โดยมีการบนัทึก

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวน 619 ล้านบาท  
 
 

สนิทรัพย์ 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 เปล่ียนแปลง 

(หน่วย : พนับาท) "ปรับปรุงใหม่" 
 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ  

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

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

 สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์                        - 84,536 84,536  - 

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

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

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ  77,518 77,746 228  0.3  

 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ   
   

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

ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์ 446,249 606,437 160,188  35.9  

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

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

หกั รายได้รอตดับญัชี (16,619,783) (21,872,843) (5,253,060) 31.6  

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5,119,272) (6,143,902) (1,024,630) 20.0  

หกั คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (733) (27,789) (27,056) 3,691.1  

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

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

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

 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ  292,432 325,486 33,054  11.3  

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

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

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

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

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

 รวมสนิทรัพย์  189,995,616 233,012,680 43,017,064  22.6  
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ปริมาณหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารและบริษัทย่อยมีจํานวน 5,628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ของสินเช่ือรวม เพิ่มขึน้จาก 4,742 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 ของสินเช่ือรวม ณ สิน้ปี 2554 โดยมีอตัราส่วนการตัง้สํารองต่อ

หนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 109.5 เทียบกบัสิน้ปีท่ีร้อยละ 108.0   

สําหรับกรณีท่ีกรมบงัคบัคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากธนาคารจํานวน 575 ล้านบาท ท่ีบนัทึกรายการเจ้าหนีก้รม

บงัคบัคดีในงบแสดงฐานะการเงินตัง้แต่ไตรมาส 4/2553 นัน้  ปัจจบุนั คดีความยงัไม่สิน้สดุเน่ืองจากยงัอยู่ในกระบวนการทาง

กฏหมาย  ดงันัน้ ธนาคารจงึยงัไมมี่การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบักรณีดงักลา่วในปี 2555 

หนีส้ินรวม มีจํานวน 199,815 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.6 จากสิน้ปี 2554 โดยเป็นเงินรับฝากจํานวน 153,027 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 121.7 ประกอบด้วย เงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลาร้อยละ 83.2 และเงินฝากกระแส

รายวนัและเงินฝากออมทรัพย์สดัส่วนร้อยละ 16.8 ของเงินฝากทัง้หมด เทียบกบัสดัส่วน ณ สิน้ปี 2554 ท่ีร้อยละ 82.7 และ 

17.3 ตามลําดบั เป็นผลจากการทยอยปรับลดสดัส่วนตัว๋แลกเงิน (BE) ลง และเปล่ียนเป็นเงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือสิน้

ระยะเวลาแทน  

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมมีจํานวน 29,123 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66.1 ประกอบด้วยหุ้นกู้ จํานวน 16,999 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 4.0 ขณะท่ีตัว๋แลกเงินมีจํานวน 12,124 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 82.1 ตามนโยบายของธนาคารท่ีจะลด

สดัสว่นของตัว๋แลกเงินลง หลงัจากท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนําสง่เพ่ือชําระหนีก้องทนุเพ่ือการฟืน้ฟู

และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) โดยคิดจากเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน และเงินกู้ ยืมทกุประเภทอตัราร้อยละ 0.46   

สดัส่วนเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรัพย์ต่อหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้รวมเท่ากบัร้อยละ 13.7 เพ่ิมขึน้จากร้อย

ละ 7.4 สิน้ปี 2554 และอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากและเงินกู้ ยืมเท่ากับร้อยละ 92.8 เทียบกับร้อยละ 87.6 ณ สิน้ปี 

2554  
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หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 เปล่ียนแปลง 

(หน่วย : พนับาท) "ปรับปรุงใหม่" 
 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ  

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

กระแสรายวนั 164,376 206,153 41,778 25.4 

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

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

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

 หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  231,839 374,595 142,756  61.6  

 หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์  701 7,931 7,230  1,031.4  

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

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

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

ตราสารหนีอ่ื้น 653,950 - (653,950) (100.0) 

 ประมาณการหนีส้ิน  223,676 327,599 103,923  46.5  

 หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี                        -    163,329 163,329  -    

 เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชี  90,294 149,364 59,070  65.4  

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

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

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

 เจ้าหนีก้รมบงัคบัคดี  575,380 575,380 0  0.0  

 ภาษีเงินได้นิติบคุคลและภาษีธรุกิจเฉพาะค้างจ่าย  61,583 376,285 314,702  511.0  

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

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

 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (สว่นของธนาคาร) จํานวน 32,902 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.8 เป็นผลจากการร่วมกิจการกบัทนุ

ภทัรด้วยการแลกหุ้นสง่ผลให้หุ้นสามญัเพิ่มขึน้ 1,920 ล้านบาท และสว่นเกินมลูค่าหุ้น (หลงัปรับมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์

ท่ีได้มา) เพิ่มขึน้จํานวน 5,247 ล้านบาท ประกอบกบัการใช้สิทธิ ESOP-W2 ในระหว่างปี ทําให้ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

ณ สิน้ปี 2555 มีจํานวน 8,328,318,590 บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.3 และส่วนเกินมลูค่าหุ้นเท่ากบั 9,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 144.6  กําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรมีจํานวน 13,577 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.3 ทําให้เงินกองทนุของธนาคารเพิ่มขึน้ 

โดยอตัราเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 คํานวณตามเกณฑ์ Basel II ซึง่รวมกําไรถึงคร่ึงปีแรกของปี  

2555 อยู่ท่ีร้อยละ 14.69 โดยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 14.01  หากรวมกําไรถึงสิน้ปี 2555 เงินกองทนุต่อสินทรัพย์

เส่ียงเทา่กบัร้อยละ 15.20 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 เทา่กบัร้อยละ 14.52 

ผลการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของธนาคาร ท่ีจดัสรรให้กรรมการ และ/หรือ พนกังานของ

ธนาคารและบริษัทย่อย (ESOP-W2) ในอตัราสว่นใบสําคญัแสดงสิทธิ : หุ้นสามญั เท่ากบั 1:1 ท่ีราคาใช้สิทธิ 29.27 บาทต่อ

หน่วย รวม 6 ครัง้ ดงันี ้
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 วนักําหนดใช้สทิธิ จํานวนผู้ขอใช้สิทธิ 

(ราย) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จาก

การใช้สทิธิ (หุ้น) 

ทนุจดทะเบียนเรียก

ชําระแล้ว (บาท) 

วนัท่ีเร่ิมซือ้ขายหุ้น

เพิ่มทนุ 

1 30 ก.ย. 2554 - - 6,343,288,640 - 

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

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

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

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

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

 

  ทัง้นี ้ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 18,520,350 หน่วย โดยวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายวันท่ี 30 

มิถนุายน 2558 

นอกจากนี ้ธนาคารได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดคร่ึงปีแรกปี 2555 ตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 ในอตัรา 1.00 บาท ต่อหุ้น โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล

เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2555 คิดเป็นจํานวนเงิน 829 ล้านบาท 

การดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจ 

1) ธุรกจิธนาคารพาณิชย์   ประกอบด้วย สนิเช่ือรายยอ่ย  สนิเช่ือธุรกิจ  และสนิเช่ือสายบริหารหนี ้ ดงันี ้

สินเช่ือ  31 ธนัวาคม 2554   31 ธนัวาคม 2555 เปลี่ยนแปลง 

  

จํานวนเงิน สดัสว่น จํานวนเงิน สดัสว่น 

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

สนิเช่ือรายย่อย 103,210 76.0 127,780 75.6 23.8 

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 96,946 71.4 122,093 72.2 25.9 

สินเช่ือบคุคล 3,079 2.3 3,490 2.1 13.4 

สินเช่ือ Micro SMEs 1,667 1.2 1,692 1.1 1.5 

สินเช่ือเคหะ 1,517 1.1 505 0.3 (66.7) 

สนิเช่ือธุรกจิ 30,491 22.5 39,306 23.2 28.9 

สินเช่ือธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 16,851 12.4 20,446 12.2 21.3 

สินเช่ือธรุกิจเอสเอ็มอี 13,640 10.0 18,860 11.0 38.3 

สินเช่ือสายบริหารหนี ้ 1,601 1.2 1,302 0.9 (18.7) 

สินเช่ืออ่ืน 446 0.3 606 0.3 36.0 

รวมเงนิให้สนิเช่ือและลูกหนี ้ 135,749 100.0 168,994 100.0 24.5 

 

สินเช่ือรายย่อย มีจํานวน 127,780 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ Micro 

SMEs และสนิเช่ือเคหะ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ มีมลูค่า 122,093 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 25.9 จากสิน้ปี 2554 สําหรับยอดสินเช่ือเช่าซือ้

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

ไตรมาส 2/2555 จํานวน 14,743 ล้านบาท ไตรมาส 3/2555 มีจํานวน 14,078 ล้านบาท และไตรมาส 4/2555 จํานวน 16,002 
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ล้านบาท)   ตัง้แต่กลางปี 2555 ธนาคารได้ปรับนโยบายการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ โดยเน้นสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้ว

เพิ่มขึน้ เน่ืองจากให้อตัราผลตอบแทนดีกวา่สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม ่ 

ยอดจําหน่ายรถยนต์ใหม่รวมทกุประเภทในปี 2555  มีจํานวนทัง้สิน้ 1,436,335 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 80.9  เม่ือเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยยอดจําหน่ายรถยนต์ฟืน้ตวัดีขึน้จากปัจจยัสนบัสนนุทัง้จากภาครัฐและเอกชน อีกทัง้ ยงัมี

นโยบายรถคนัแรกท่ีได้รับคืนภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ ซือ้รถยนต์คนัแรก ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตและความนิยมใน

รถยนต์อีโคร์คาร์ (Eco car) ท่ีตลาดมีการแข่งขนัค่อนข้างสงู โดยธนาคารมีอตัราสว่นการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ต่อยอด

จําหน่ายรถยนต์สําหรับปี 2555 เทา่กบัร้อยละ 4.1 และมีมีหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ร้อยละ 1.6 เพิ่มขึน้

จากร้อยละ 1.0 ณ สิน้ปี 2554 

สินเช่ือเคหะลดลง เน่ืองจากธนาคารได้เข้าร่วมโครงการการจดัซือ้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กบั บตท. ในไตรมาส 3/2555 

สง่ผลให้สินเช่ือเคหะลดลงจาก 1,517 ล้านบาท เหลือ 502 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2555 และมีกําไรจากการขายสินเช่ือ

เคหะจํานวน 20 ล้านบาท  

  

สนิเช่ือธุรกจิ ประกอบด้วย สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 20,446 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.3 จากสิน้ปี 2554 เป็นผลจากการขยาย

สนิเช่ือไปยงัตา่งจงัหวดัท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีดี โดยธนาคารยงัคงให้ความสําคญักบัการช่วยเหลือและแก้ปัญหาของ

ลกูค้าสินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือลดหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลง โดยระดบัหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ท่ีร้อยละ 9.6 ของ

ยอดสนิเช่ือรวม ลดลงจากร้อยละ 11.6 ณ สิน้ปี 2554 

สนิเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี จํานวน 18,860 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 38.3 จากสิน้ปี 2554 ประกอบด้วย สนิเช่ือธุรกิจ 

อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจฟลอร์แพลน ธุรกิจขนสง่ ธุรกิจสิง่พิมพ์และบรรจภุณัฑ์ โดยมีระดบัหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้อยู่ท่ีร้อยละ 3.3 

ของยอดสนิเช่ือรวม ลดลงจากร้อยละ 3.6 ณ สิน้ปี 2554  

 หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้จาํแนกตามประเภทสนิเช่ือ มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของสนิเช่ือ  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 

  

จํานวนเงิน สดัสว่น ร้อยละของ

สนิเช่ือ 

จํานวนเงิน สดัสว่น ร้อยละของ

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

สินเช่ือรายย่อย 1,375 29.0 1.3          2,345  41.7 1.8 

สนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 989 20.9 1.0           1,936  34.4 1.6 

สนิเช่ือบคุคล 60 1.3 2.0                62  1.1 1.8 

สนิเช่ือ Micro SMEs 67 1.4 4.0               112  2.0 6.6 

สนิเช่ือเคหะ 258 5.4 17.0              236  4.2 46.6 

สินเช่ือธุรกิจ 2,449 51.6 8.0          2,584  45.9 6.6 

สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 1,962 41.4 11.6           1,955  34.7 9.6 

สนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี 486 10.3 3.6              629  11.2 3.3 

สนิเช่ือสายบริหารหนี ้ 912 19.2 57               692  12.3 53.1 

สนิเช่ืออ่ืน 7 0.1 1.5                   6  0.1 1.1 

รวม 4,742 100 3.5          5,628  100.0 3.3 
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อตัราส่วนหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวมอยู่ท่ีร้อยละ 3.3 ลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีร้อยละ 3.5  เน่ืองจาก

ธนาคารเน้นการติดตามและบริหารจัดการสินเช่ือด้อยคุณภาพอย่างใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินเช่ือธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีปรับโครงสร้างหนีแ้ละมีการชําระหนีคื้น   ขณะท่ีหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือเช่าซือ้ปรับเพิ่มขึน้จาก

ลกูหนีท่ี้ได้รับผลกระทบจากนํา้ท่วมในปลายปี 2554  ประกอบกบั พอร์ตสินเช่ือเช่าซือ้ขยายตวัอย่างมากถึงร้อยละ 25.9 และ

ธนาคารได้เน้นสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้วมากขึน้   

 ยอดสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ณ สิน้ปี 2555 มีจํานวน 

6,170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109.5 ของหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม โดยแบ่งเป็นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเฉพาะรายจํานวน 

5,721 ล้าบาท และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัว่ไปจํานวน 423 ล้านบาท  ทัง้นี ้อตัราสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของธนาคารต่อ

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 140.1 

 

2) ธุรกจิตลาดทุน  

 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ปิดท่ีระดบั 1,391.93 จดุ ณ สิน้ปี 2555 เทียบกบั 1,025.32 จดุ ณ สิน้ปี 2554   มลูค่าการซือ้

ขายเฉล่ียตอ่วนัของ SET index เทา่กบั 31,084 ล้านบาท  

• บล.เกียรตินาคิน ให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้ารายย่อย  มีรายได้ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

จํานวน 463 ล้านบาท โดยมีสว่นแบ่งตลาด (รวม SET และ mai) ในปี 2555 ร้อยละ 1.43 เป็นอนัดบัท่ี 23 จากจํานวนบริษัท

หลกัทรัพย์ทัง้หมด 32 แหง่ มีมลูคา่การซือ้ขายผา่นบริษัทในช่วงดงักลา่วรวม 188,913 ล้านบาท  

• บล.ภทัร ดําเนินธุรกิจธุรกิจนายหน้า (Agency Business) ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้า

ประเภทสถาบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และลกูค้าบคุคลรายใหญ่ โดยบล.ภทัร มีสว่นแบ่งตลาด (รวม SET และ mai) 

ในปี 2555 ร้อยละ 4.42 เป็นอนัดบัท่ี 9   ทัง้นี ้สําหรับงบการเงินรวมปี 2555  ธนาคารได้รวมรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็น

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จํานวน 387 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจจํานวน 102 ล้านบาท และรายได้จากการยืม

และให้ยืมหลกัทรัพย์จํานวน 3 ล้านบาท 

 ธุรกิจหลกัท่ีสําคัญของ บล.ภัทร นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คือธุรกิจลงทุน (Investment Business) 

ดําเนินงานผ่าน 2  หน่วยงานหลกั ได้แก่ ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Equity and Derivatives Trading 

Department) เน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุ (Equity) และกึ่งทนุ (Equity-Linked Securities) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ตลาดอนพุนัธ์ เป็นการลงทนุระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี และฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund Department) เน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์

ประเภททนุและตราสารอนพุนัธ์ระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี  โดยในงบการเงินรวมปี 2555 ธนาคารได้รวมรายได้จากการซือ้ขาย

หลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์จํานวน 150 ล้านบาท ในกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี ้ยงัมีรายได้จากธุรกิจลงทนุของทนุภทัรจํานวน 324 ล้านบาท ในกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 

• บลจ.เกียรตินาคิน ให้บริการธุรกิจจดัการกองทนุสําหรับนกัลงทนุทัว่ไป ธนาคารได้รวมรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจ

จดัการกองทนุจํานวน 81 ล้านบาท ในงบการเงินรวมปี 2555 ทัง้นี ้ ธนาคารเร่ิมรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทนุ

ตัง้แต่ไตรมาส 3/2554  หลงัการเข้าถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคิน ในสดัส่วนร้อยละ 60 ในเดือนกรกฎาคม 2554 และได้เพิ่ม

สดัสว่นการถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคินเป็นร้อยละ 99.9 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บลจ.เกียรตินาคิน มีทรัพย์สินภายใต้การจดัการจํานวน 24,464 ล้านบาท มีจํานวน

กองทนุภายใต้การบริหารรวม 30 กองทนุ ซึ่งเป็นกองทนุรวม (Mutual Fund) ทัง้หมด โดยมีสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 0.94 

จากจํานวนกองทนุรวมทัง้หมด 1,399 กองทนุ มลูค่าทรัพย์สินรวม 2,614,403 ล้านบาท ภายใต้บริษัทจดัการกองทนุทัง้หมด 

24 บริษัท 
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3) ธุรกจิบริหารหนี ้ 

ประกอบด้วย การบริหารเงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องและบริการทรัพย์สนิรอการขาย โดยเงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ

มีจํานวน 4,726 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.7 จากสิน้ปี 2554 และทรัพย์สินรอการขายสทุธิมีจํานวน 4,980 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 23.9 และจากความคืบหน้าในการบริหารหนี ้ทําให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจทัว่ไปท่ีเกิดขึน้ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ และเงินลงทนุ

ในสทิธิเรียกร้องท่ีปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วมีจํานวน 1,302 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.7 

ในปี 2555 ธนาคารตัง้เป้าขายทรัพย์รอขายจํานวน 3,500 ล้านบาท โดยธนาคารสามารถขายทรัพย์รอขายได้จํานวน 

3,209 ล้านบาท เทียบกบัราคาตามบญัชีเท่ากบั 1,965 ล้านบาท และราคาประเมิน 2,875 ล้านบาท ส่งผลให้มีกําไรจากการ

ขายทรัพย์รอขาย 1,244 ล้านบาท   

ความเพียงพอของเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีนโยบายดํารงเงินกองทุนท่ีเพียงพอรองรับความเส่ียงด้านต่างๆ รวมถึงการ

ขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยเป้าหมายการดํารงเงินกองทุนและระดับเงินกองทุนขัน้ต่ําท่ีต้องดํารงจะต้องไม่ต่ํากว่า

ข้อกําหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่กําหนดไว้ท่ีร้อยละ 8.50 โดยเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต้องเป็นอตัราสว่นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 

4.25 ของสนิทรัพย์เส่ียงของกลุม่ธุรกิจ 

ตารางแสดงอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (เฉพาะธนาคาร) 

เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียง 
ปี 2553 

(ร้อยละ) 

ปี 2554 

(ร้อยละ) 

ปี 2555 

(ร้อยละ) 

อตัราขัน้ต่ําตามกฎหมาย 

(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1  14.55 14.70 14.01 4.25 

เงินกองทนุทัง้สิน้  15.18 15.40 14.69 8.50 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

  ในปี 2555 ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้ใช้บริการสอบบญัชีและบริการอ่ืนจากบริษัทดีลอย์ ทู้ช โธมสัส ุ ไชยยศ สอบ

บญัชี จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย โดยมีคา่ใช้จ่าย คา่ตอบแทนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

• คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

  ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีดงักลา่ว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมีจํานวนเงินรวม 10 ล้านบาท 

• คา่บริการอ่ืน (non-audit fee) 

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ได้แก่ การตรวจสอบงานพิเศษตามประกาศของธนาคาร

แห่งประเทศไทย การตรวจสอบธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  และการให้คําปรึกษาและแนะนําทางการบญัชี และ

โครงการตา่งๆ  ให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจํานวนเงินรวม 15 ล้านบาท และจะต้อง

จ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจํานวนเงินรวม 59 ล้านบาท 
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อันดับความน่าเช่ือถือ 

จากการจดัอนัดบัเครดิต โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ลา่สดุ เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ได้

ยืนยนัอนัดบัเครดิตองค์กร และตราสารหนีข้องธนาคารเกียรตินาคิน คงเดิมท่ีระดบั “A-” พร้อมทัง้กําหนดอนัดบัเครดิตตราสาร

หนีค้งเดิมท่ีระดบั “A-” เช่นกนั และยงัคงแนวโน้มอนัดบัเครดิตเป็น “บวก” หรือ “Positive” 

ผลการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จาํกัด 

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

อันดบัเครดติองค์กร  A- A- A- 

อันดบัเครดติตราสารหนี ้
  

 

KK127A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,493 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555  A- A- - 

KK120A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555  A- A- - 

KK142A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,905 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 - - A- 

KK144A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,485 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 - - A- 

KK14OA: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 - - A- 

KK16DA: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 975 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559  - A- A- 

KK187A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 240 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- A- A- 

KK18DA: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 625 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 - A- A- 

KK18DB: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561  - A- A- 

แนวโน้มอันดบัเครดติ Positive Positive Positive 

หมายเหต ุ:  อ้างอิงจาก บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั 
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1212..    ข้อข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้องมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 

12.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

ปี 2555 ธนาคารดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมภายใต้โครงการพฒันาคน พฒันาชาติ กบัเกียรตินาคิน อยา่งตอ่เน่ือง และ

ได้ขยายผลสูกิ่จกรรมให้ความรู้ทางการเงินอีกหลายกิจกรรม เพ่ือนําความรู้ ความเช่ียวชาญของพนกังานและธุรกิจมาใช้สร้าง

ประโยชน์สูส่งัคมอยา่งแท้จริง ขณะเดียวกนัพนกังานได้แสดงพลงัจิตอาสามากขึน้อยา่งมีนยัสําคญัผา่นการดําเนินโครงการ

พฒันาสงัคมร่วมกบัชมุชนมากถงึ 92 โครงการ และกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัครัง้ใหญ่ท่ีผา่นมา ซึง่ได้ยืนยนัถงึ

ปณิธานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกลุม่ธุรกิจเกียรตินาคิน ตัง้แตเ่ร่ิมดําเนินธุรกิจท่ีวา่ “เกียรตินาคินไปอยู่ท่ีไหนก็ต้องเป็น

สว่นหนึง่ท่ีร่วมพฒันาให้ชมุชน สงัคมแหง่นัน้เจริญ เม่ือธุรกิจประสบความสําเร็จก็ต้องเอือ้เฟือ้ผู้ อ่ืน” โดยแบง่การดําเนิน

กิจกรรมออกเป็น 3 ด้านได้แก่  

1. การสง่เสริมการศกึษา 

2. การพฒันาจริยธรรมและภมิูคุ้มกนัสงัคม   

3. การบรรเทาทกุข์และสาธารณกศุล 

การดําเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีทํามาอยา่งตอ่เน่ืองและมุง่พฒันาคณุภาพการสร้างประโยชน์ให้สงัคม

อยา่งจริงจงั สง่ผลให้ธนาคารได้รับความเช่ือมัน่จากองค์กรตา่ง ๆ อาทิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยร่วมกบัวารสาร

การเงินธนาคารมอบรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดีเดน่ (Outstanding CSR Awards) จากเวที SET 

Awards 2012 และวารสาร Corporate Governance Asia มอบรางวลั CG Asia Recognition Awards 2012 เป็นต้น 

 ในปี 2555 ทางธนาคารมุง่เน้นการนําความเช่ียวชาญทางด้านการเงินมาสร้างประโยชน์ให้กบัพนกังานและสงัคม

ภายนอกจงึได้พฒันาและตอ่ยอดการให้ความรู้ด้านการบริหารเงินภายใต้โครงการ “KK ฉลาดบริหารเงิน” (KK Financial 

Literacy) ซึง่เป็นกิจกรรมใหมภ่ายใต้โครงการพฒันาคน  พฒันาชาติ กบัเกียรตินาคิน มุง่เน้นการให้ความรู้บนพืน้ฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองการบริหารการเงิน 4 ด้าน คือ รายได้ ทรัพย์สนิ ความเส่ียง และหนี ้กบักลุม่เป้าหมายทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร อาทิ พนกังาน ลกูค้า เยาวชน และชมุชนในรอบสาขา 

 

12.1.1 ด้านส่งเสริมด้านการศกึษา 

ธนาคารตระหนกัและมองเหน็คณุคา่ทางการศกึษาซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิตของคนใน

สงัคมให้ดีขึน้จงึดําเนินโครงการตา่งๆ ดงันี ้

• โครงการมอบทุนการศกึษา ร่วมกับมูลนิธิเกียรตร่ิวมมติรเพ่ือการศกึษา  

ธนาคารร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพ่ือการศึกษามอบทุนการศึกษา สร้างอาคารเรียนและสนับสนุน

อปุกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสทัว่ประเทศในระดบัชัน้อนบุาล-มธัยมศึกษา ตัง้แต่ปี 2514 จนถึง

ปัจจบุนั โดยในปี 2555 มีนกัเรียนได้รับทนุจากโครงการทัง้หมด 300 คน  นอกจากนี ้ยงัจดัอบรมความรู้ทางการเงิน

เบือ้งต้นซึง่เป็นหนึง่ในกิจกรรม “KK ฉลาดบริหารเงิน” (KK Financial Literacy)  ให้กบัผู้ปกครอง ครู และนกัเรียนใน

โรงเรียนหนองจอกพิทยานสุรณ์ โรงเรียนหองจอกกงลิบฮวัเคียว โรงเรียนประชาศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีได้รับทนุใน

โครงการนีด้้วย    
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• โครงการทุนการศกึษาต่อเน่ืองระดับปริญญาตรี Kiatnakin Responsibility Scholarships  

ท่ีผ่านมาธนาคารจดัโครงการมอบทนุการศึกษาต่อเน่ืองระดบัปริญญาตรี Kiatnakin Responsibility 

Scholarships ร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และกองบญัชาการตํารวจนครบาล  โดย

ทุนดังกล่าวจะมอบให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วไป  บุตรของพนักงานธนาคารและบุตรของตํารวจนครบาลท่ีมีความ

ประพฤติดี มีจิตอาสาท่ีจะบําเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมท่ีศกึษาอยู่ในสองสถาบนัดงักลา่ว โดยในปี 2555 ทางธนาคาร

ได้จัดเสวนาเร่ือง “แบบฉบับความสําเร็จของผู้บริหารยุคใหม่” ให้แก่ผู้ ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ

เตรียมความพร้อมสูค่วามสําเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคตและเปิดโอกาสให้นิสิต นกัศกึษาได้สานสมัพนัธ์และ

สร้างเครือข่ายระหว่างกัน พร้อมทัง้ร่วมแสดงความยินดีกบันกัศึกษาผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาในปี 2554 ซึ่งเป็นรุ่นแรก

ของโครงการ จํานวน 30 คน จากนิสตินกัศกึษาท่ีได้รับทนุทัง้สิน้ 91 คน 

• โครงการประกวดแผนธุรกจิภาษาอังกฤษ The mai Bangkok Business Challenge @Sasin 

 ธนาคารสนบัสนนุการแข่งขนัแผนธุรกิจภาษาองักฤษ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 

ซึง่จดัโดยสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 10  เพ่ือเป็นเวทีให้นิสตินกัศกึษาระดบัปริญญาโทได้แสดงศกัยภาพในการเสนอแผนธุรกิจระดบั

สากลและสง่เสริมการเรียนรู้ทกัษะในการนําเสนอแผนธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการใหมโ่ดยทีมชนะเลศิจะได้รับถ้วย

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช 

• โครงการจักรยานเพ่ือน้อง  

 ธนาคารเกียรตินาคินร่วมกบัมลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทยดําเนินการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาตอ่เน่ืองให้

เยาวชนโดยการมอบจกัรยานให้โรงเรียนในพืน้ท่ีหา่งไกลจดัสรรให้นกัเรียนยืมใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาเรียน

หนงัสือ ทําให้ไมต้่องหยดุเรียนเน่ืองจากอปุสรรคในการเดินทาง นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 จนถงึปัจจบุนั โดยในปี 2555 

ท่ีผา่นมาธนาคารบริจาคจกัรยานเพ่ือนกัเรียนใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนแล้วกวา่ 100 คนั ใน 5 จงัหวดั

ทัว่ประเทศไทย    

 

12.1.2 การพัฒนาจริยธรรมและภูมคุ้ิมกันสังคม 

•  โครงการพัฒนาจติให้เกดิปัญญาและสันตสุิข  

ธนาคารร่วมกบัยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ตัง้แตปี่ 2537 ถงึปัจจบุนั ดําเนิน

โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสนัติสขุ เพ่ืออบรมธรรมะและปฏิบติัธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนกังาน  ลกูค้า และ

ผู้สนใจทัว่ไป     

• โครงการ KK ฉลาดบริหารเงนิ  

 ธนาคารเผยแพร่ความรู้ทางการเงินให้กบัพนกังานธนาคารทกุคนผา่นส่ือตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง และ จดั

อบรมหลกัสตูร KK ฉลาดบริหารเงิน (KK Financial Literacy) เพ่ือพฒันาทกัษะการบริหารรายรับ รายจ่าย การออม 

การลงทนุ ความเส่ียงและหนีส้ินให้กบักลุม่พนกังานทําความสะอาด พนกังานรักษาความปลอดภยั พนกังานขบัรถ 

และพนกังานรับสง่เอกสารท่ีปฏิบติังานประจําอยูใ่นสํานกังานใหญ่ จํานวน 30 คน 

จากการติดตามประเมินผลในเดือนพฤศจิกายน พบวา่ผู้ เข้ารับการอบรมสว่นใหญ่มีการวางแผนจดัการ

ทางการเงินท่ีดีขึน้ โดยผู้ ท่ีมีภาระหนีส้นิจะมุง่ลดภาระคา่ใช้จ่ายท่ีไมจํ่าเป็นลง เพ่ือออมไว้สําหรับการชําระหนี ้ และ

บางรายสามารถออมเงินได้ถงึร้อยละ 70 ของเงินเดือนเพ่ือนําไปลงทนุสร้างอาชีพเสริม 
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• โครงการส่งเสริมการออมดีเด่น ร่วมมูลนิธิดวงประทีป  

ธนาคารร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปจัดโครงการส่งเสริมการออมดีเด่นต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 เพ่ือสนับสนุน

กิจการสหกรณ์บริการในชุมชนคลองเตย และมอบรางวัลให้สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีวินัยทางการเงิน พร้อมทัง้ร่วมจัด

เสวนาเน้นการมีส่วนร่วมของชมุชนเพ่ือแลกเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกบัความจําเป็นของการออมและการบริหารจดัการ

ทางการเงินท่ีดี ปัจจบุนัสหกรณ์ดงักลา่วมีสมาชิกประมาณ 1,700 คน และสามารถเพิ่มจํานวนผู้ มีวินยัทางการเงินได้

ร้อยละ 30 ตอ่ปี 

• โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพตดิ 

ธนาคารสนับสนุนการจัดโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดโดยศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ 

กองบญัชาการตํารวจนครบาล ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนในกรุงเทพมหานครถึงโทษภยัยาเสพติด 

และการป้องกนัตนจากภยัสงัคมในรูปแบบต่างๆ  ในปี 2555  มีนกัเรียนเข้ารับการอบรม 3,000 คนจาก 9 โรงเรียน

ในสงักดักรุงเทพมหานคร 

• พธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจด็ยอด จ.เชียงใหม่ 

ธนาคารร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการอญัเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดชไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วดัเจ็ดยอด อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ ลกูค้า 

และประชาชนผู้ มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธี 

 

12.1.3 ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล 

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากอทุกภยัในปี 2554 สง่ผลต่อชีวิตและทรัพย์สินคนไทยในช่วงปี 2555 เป็นอย่าง

ย่ิง ธนาคารจงึได้ดําเนินการช่วยเหลือบรรเทาและเยียวยาผู้ประสบภยัผ่านโครงการ “KK รวมนํา้ใจช่วยผู้ประสบภยั” 

และได้ดําเนินงานสาธารณกศุลร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ 

• โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง 

ธนาคารร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ดําเนินโครงการแนวร่วมดูแลคูคลองซึ่งเป็นโครงการท่ีริเ ร่ิมโดย

กระทรวงการคลงั มุ่งปลกูฝังจิตอาสาของชุมชนในการดูแลรักษาคคูลองให้สะอาด สามารถเป็นทางระบายนํา้ท่ีมี

ประสิทธิภาพในสถานการณ์นํา้ท่วม โดยจดัอบรมหลกั 5ส.  วิธีการวดัอตัราการไหลของนํา้และวดัระดบันํา้  รวมไป

ถงึการให้ความรู้พืน้ฐานทางการเงินด้วยแนวคิด “คคูลองนํา้ใส ใสใ่จบ้าน สขุใจเงิน” แก่สมาชิกชมุชนหนองปลาหมอ 

เขตหนองจอก  คณะนกัเรียนจากโรงเรียนหนองจอกพิทยานสุรณ์และโรงเรียนสอนศาสนามสัยิดอรัเราะห์มาน 

• กจิกรรมบริจาคโลหติประจาํไตรมาส  

ในปี 2555 ธนาคารโดยสํานกังานใหญ่ร่วมกบัศนูย์บริการโลหิตเคล่ือนท่ี สภากาชาดไทยและมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ จดักิจกรรมบริจาคโลหิต  4 ครัง้ ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพ่ือช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตสําหรับใช้รักษาผู้ เจ็บป่วย ณ อาคารเค ทาว

เวอร์ 

•  กจิกรรมสาธารณกุศลอ่ืนๆ 

 ร่วมกบัสภากาชาดไทยสนบัสนนุโครงการ “ซาบีนา ปันพลงัรัก มอบพลงัใจ เย็บเต้าสู้ภยัมะเร็งเต้านม 

เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ”  
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 สนบัสนนุการจดัวิปัสสนากรรมฐาน ของมลูนิธิคณุแม่ ดร. สิริ กรินชยั ณ ศนูย์ปฏิบติัธรรมพรหมสิริ

ธรรมสถาน จงัหวดันครศรีธรรมราช และ วดัแหลมมะเกลือ จงัหวดันครปฐม 

 สนบัสนนุโครงการ ค่ายอาสาพฒันาชนบท  INTERCAMP ซึ่งจดัโดยนกัศึกษาทนุ Kiatnakin 

Responsibility Scholarships มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สนบัสนนุสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินปูถมัภ์จดักิจกรรมเสวนาหวัข้อ “สตูรลบัทายาทธุรกิจ ปู

ทางสู่ AEC" เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ และโอกาสครบรอบ 10 ปีแหง่การได้รับพระราชทานวนัสตรีไทย 

 สนบัสนนุการจดัคอนเสร์ิตกองทพัเรือ เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

 

12.1.4 ขับเคล่ือน CSR ด้วยพนักงานจติอาสา (CSR Agent) 

ธนาคารขบัเคล่ือน CSR ด้วยความร่วมมือของพนกังานจิตอาสา (CSR Agent) จํานวน 115 คน  จากทกุ

หน่วยงานและทกุสาขาทัว่ประเทศท่ีเข้ามาทําหน้าท่ีเสริมการส่ือสารระหว่างสํานกังานใหญ่กบัพนกังานทกุคนในการ

สร้างความรู้และความเข้าใจเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมอนัเร่ิมจากการทํางานอย่างมีจริยธรรมในวิชาชีพและมุ่ง

ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า 

ขณะเดียวกนั CSR Agents จะเป็นผู้ รวบรวมข้อเสนอและปัญหาต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัปรับปรุงคณุภาพการ

ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

12.1.5 กระบวนการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการทาํงาน 

ธนาคารมุ่งพฒันากระบวนการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน (CSR in process) ด้วย

การดําเนินงานตามหลกับรรษัทภิบาลและมุง่ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใน อาทิ      

 กําหนดนโยบายภาพรวม แนวทางปฏิบติั และสนบัสนนุให้พนกังานปฏิบติัตามจริยธรรมทางวิชาชีพ

และจรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 

 มีนโยบายจดัซือ้จดัจ้างอยา่งเป็นธรรม 

 คดัเลือกลกูค้าท่ีปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลและคํานงึถงึชมุชนและสิง่แวดล้อม  

 กระจายโอกาสในการเข้าถงึแหลง่เงินทนุให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีหา่งไกล 

 เน้นการให้สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์พาณิชย์กบัผู้ ท่ีเข้าถงึแหลง่เงินทนุได้ยากเพ่ือสร้างงาน สร้างธุรกิจ    

 จดัโครงการประกวดแผนธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ “KK Biz RE Innovation Awards 2012”  

สําหรับนิสติและประชาชนทัว่ไป   

 จดัตัง้ KK iCube ซึง่เป็นสถาบนัการอบรมด้านการลงทนุท่ีก่อตัง้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน 

จํากดั (KKS) เพ่ือให้ความรู้กบับคุคลทัว่ไป 
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12.1.6 กจิกรรมเพ่ือสังคมซึ่งดาํเนินการโดยพนักงานของธนาคารทั่วประเทศ 

ในปี 2555 พนักงานของธนาคารได้ริเร่ิมดําเนินกิจกรรม ร่วมกับชุมชนรอบสาขาต่างๆ รวมทัง้สิน้ 41 

โครงการ อาทิ  

 โครงการสานฝัน ห้องสมุด 3 ดี เพ่ือมอบหนงัสือและครุภณัฑ์ประจําห้องสมดุให้กบัโรงเรียนวดับ้าน

น้อย ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรีุ 

 โครงการเกียรตินาคินส่งเสริมเยาวชนรักการออม ร่วมกบัชมุชนบ้านศิลปิน ชมุชนริมคลองบางหลวง 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครสร้างจิตสํานกึให้เยาวชนเหน็ความสําคญัของการออมเงิน  

 โครงการ KK ปันรักให้น้อง เพ่ือบูรณะศูนย์พฒันาเด็กก่อนเกณฑ์วดัแสงอรุณ อําเภอควนเนียง 

จงัหวดัสงขลา  

 โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องสมดุ โรงเรียนบ้านบง 

ตําบลนาป่า อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ์  

 โครงการ KK ชยัภูมิรวมใจเพือ่นอ้ง เพ่ือจดักิจกรรมสง่เสริมการศกึษาให้กบัโรงเรียนโสตศกึษาจงัหวดั

ชยัภมิู 

 โครงการสนบัสนนุอปุกรณ์การศึกษาแก่ศูนย์พฒันาเด็กพิการ จ. พะเยา เพ่ือมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองปริน้เตอร์ และตู้ เหลก็บานเล่ือน ให้แก่ศนูย์การศกึษาพิเศษประจํา จงัหวดัพะเยา 

ในปี 2555 ธนาคารดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมภายใต้โครงการพฒันาคน พฒันาชาติกบัเกียรตินาคิน อย่าง

ต่อเน่ือง และมุ่งเน้นการให้ความรู้พืน้ฐานทางการเงินภายใต้โครงการ “KK ฉลาดบริหารเงิน” (KK Financial 

Literacy) ต่อกลุม่เป้าหมาย อนัเป็นการนําความรู้ ความเช่ียวชาญขององค์กรมาสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กบั

สงัคม เป็นการยืนยนัถึงปณิธานของเกียรตินาคินท่ีว่า “เกียรตินาคินไปอยู่ที่ ไหน ต้องเป็นส่วนหน่ึงที่ ไปช่วย

พัฒนาให้ชุมชนแห่งนัน้เจริญขึน้ เม่ือธุรกจิประสบความสาํเร็จกต้็องเอือ้เฟ้ือผู้อ่ืน” ได้เป็นอยา่งดี  
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12.2 ข้อมูลรางวัลธนาคารเกียรตนิาคนิปี  2555  

 

ช่ือรางวัล ข้อมูลรางวัล (ปี 2555)  

A- "A- " คงอนัดบัความน่าเช่ือถือ ระดบั A- แนวโน้มอนัดบัเครดิต “POSITIVE” 

จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั  

ระดับ "ดีเลศิ"  

(100 คะแนนเตม็)  

ระดับ "ดีเลศิ" 100 คะแนนเตม็ (ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 6) จากผลการประเมิน คณุภาพการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคม

สง่เสริมผู้ลงทนุไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)  

รางวัล  

Corporate Governance Asia 

Recognition Award  

ธนาคารเกียรตนิาคนิได้รับรางวัล "บริษัทที่มีธรรมาภบิาลดีเด่นของเอเชียประจาํปี 

2555 หรือ (Corporate Governance Asia Recognition Award 2012)" จากวารสาร 

Corporate Governance Asia วารสารชัน้นําด้านธรรมาภิบาลแหง่เอเชีย โดยธนาคารเป็น 

1 ใน  12 บริษัทในประเทศไทยท่ีได้รับมอบรางวลันี ้  

Investors' Choice Award   ธนาคารรับรางวัล "Investors' Choice  Award" จากผลการประเมินคณุภาพ 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น คะแนนเตม็ 100% ตอ่เน่ืองกนั 4 ปี (2552 – 2555)  โดยสมาคม

สง่เสริมผู้ลงทนุไทย ภายใต้โครงการอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิ ซึง่ได้รับความร่วมมือจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 

SET Award of Honor 

(ด้าน CGR)  
ธนาคารรับรางวลั SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภบิาล  

(Corporate Governance Report) ท่ีสามารถรักษาความโดดเดน่และมีความเป็น

เลศิอยา่งตอ่เน่ือง 3 ปี (2553-2555) จากพธีิมอบรางวลั SET Awards 2012 โดย

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 

SET Awards 

(ด้าน CSR) 

ธนาคารรับรางวลั บริษัทจดทะเบียนดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

(Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2012) ในกลุม่บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีมีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูกวา่ 

10,000 ล้านบาท จากพิธีมอบรางวลั SET Awards 2012 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย และวารสารการเงินธนาคาร  

รางวัล "รัษฎากรพพัิฒน์"  ธนาคารรับรางวลั "รัษฎากรพพัิฒน์" เชิดชเูกียรติผู้ เสียภาษีท่ีดีและถกูต้อง สมควรแก่การ

ยกยอ่ง เป็นตวัอยา่งท่ีดีสําหรับบคุคลทัว่ไปรวมถึงผู้ประกอบการ 

ทัว่ประเทศ ในปี 2554 โดยกรมสรรพากร  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูลการรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่ว

ถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนใน

สาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)   บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัท

และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3)   บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลู

การประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุ

ถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํา

รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมาย

ให้ นายชวลิต จินดาวณิค หรือ นางสาวปัทมิกา พงศ์สรูย์มาส เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมมี่

ลายมือช่ือของ นายชวลติ จินดาวณิค หรือ นางสาวปัทมิกา พงศ์สรูย์มาส กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความ

ถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

        ช่ือ              ตําแหน่ง                            ลายมือช่ือ 

1. นายบรรยง พงษ์พานิช     ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                                                      

  

2. นายอภินนัท์   เกลียวปฏินนท์  ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์                                                            

  และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ผู้ รับมอบอํานาจ      

ช่ือ                 ตําแหน่ง               ลายมือช่ือ 

นายชวลติ  จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ                                 

หรือ 

นางสาวปัทมิกา             พงศ์สรูย์มาส               ผู้ อํานวยการฝ่าย                                                           

               นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของธนาคาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ

บทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็น

กรรมการ 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสพุล วธันเวคิน 

• ประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

57 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

( นั ก บ ริ ห า ร ) ) ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

• ป ริ ญ ญ า ต รี  ( นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการอบรม 

• Financial Institutions Governance 

Program (FGP 2/2011) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• The 5th SEACEN / ABAC / ABA / 

PECC Public Private Dialogue for 

the Asia Pacific Region  (2009) The 

South East Asia Central Bank  

Research and Training Center  

ประเทศมาเลเซีย 

• Leadership, Strategic Growth and 

Change (2006)  สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

• พ่ี ช า ย ข อ ง น า ง ส า ว

ฐิตินนัท์ วธันเวคิน 

• พ่ี ช า ย ส า มี ข อ ง น า ง

สวุรรณี วธันเวคิน 

12,426,850 2554 – ปัจจบุนั ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ  ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหารความเส่ียง  

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2533 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

 

บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 

จํากดั 

2542 – 2554 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2550 - 2553 กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2550 ประธานกรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ

บทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็น

กรรมการ 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

  • Organizing and Managing 

Strategic Alliances for Success and 

Profit  (2006)  สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

• Director Certification Program   

(DCP 76/2006) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Director Accreditation Program 

(DAP 56/2006) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Orchestrating Winning 

Performance (2005) IMD 

International, Switzerland 

• Board & CEO Assessment  (2003) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย  (IOD) 

• The Role of the Chairman Program  

(RCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ

บทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็น

กรรมการ 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายพิชยั ดชัณาภิรมย์ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

66 • ป ริ ญ ญ า ต รี  ( บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 

2421 

ประวติัการอบรม 

• Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP 4/2012) สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• Monitoring Fraud Risk Management 

(MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the Internal Audit 

Function (MIA 4/2008) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management (MIR 

1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 

9/2005)ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 

32/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 75,000 2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

2548 - 2550 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2544 - 2555 กรรมการ บริษัท ธรรมนิติเพรส จํากดั 

2541 - 2555 กรรมการ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 

จํากดั 

2541 - 2555 กรรมการ บริษัท สํานกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ 

จํากดั 

2533 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แกรนด์ซคัเซส จํากดั 

2532 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จํากดั (มหาชน) 

2529 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 

   

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-4 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

3. รศ. มานพ พงศทตั 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

71 • ปริญญาโท (Master of Regional 

Planning) Institute of Social 

Studies, The Netherlands 

• ปริญญาโท (Master of Architecture) 

Kansas State University, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร

บณัฑิต)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG 

1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 

150/2011) สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of The Compensation 

Committee (RCC 8/2009) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• Role of the Chairman Program 

(RCP 17/2007) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 

10/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program 

(DAP 8/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ไมมี่ 25,000 2549 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

2548 - 2555 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอป

เม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

2545 – ปัจจบุนั อาจารย์ผู้ทรงคณุวฒิุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2535 – ปัจจบุนั กรรมการ โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริและเนอส

เซอร่ี 

   

   

   



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-5 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการกํากบัการ

ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบั

กิจการ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

64 • ปริญญาโท (Marketing)  Certificate 

Program มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบณัฑิต - บริหาร

รัฐกิจ) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการอบรม 

• Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG 

1/2011) ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• การปฏิรูปสถาบันการเ งินไทยจาก

ปั จ จุ บัน สู่ อ น า ค ต  (2010) ส ม า ค ม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• Economy After the Crisis (2010) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย  (IOD) 

• The Board's Role on Fraud 

Prevention and  Detection 

(2010) ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management (MIR 

5/2009) ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Monitoring of the Quality of 

Financial Reporting (MFR 7/2009) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 

ไมมี่ - 2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

กํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกํากับ

กิจการ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

   



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-6 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

  • Monitoring Fraud Risk Management 

(MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• Board and Director Performance 

Evaluation   (R-WS workshop 

2 /2008)  สมาคมส่ ง เส ริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• การสมัมนาเพ่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน  

(2007)   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• Monitoring the Internal Audit 

Function (MIA 1/2007) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 

17/2007) ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Compensation 

Committee (RCC 1/2006) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD) 

• DCP Refresher Course (3/2006) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย  (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 

9/2001)  สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

     

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-7 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายประวิทย์ วรุตบางกรู 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกํากบัการปฏิบติัตาม

กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

 

65 • ปริญญาโท (Master of Business 

Administration - Operations 

Research & General), University of 

Santa Clara, California, USA 

• ปริญญาตรี (Bachelor of Science - 

Operations Research & Finance) 

Brigham Young University, Provo, 

Utah, U.S.A. 

ประวติัการอบรม 

• Effective Business Performance 

Leadership (5/2008) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Strategy Implementation 

and Execution (2008) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• Improving The Quality of Financial 

Reporting (QFR 5/2007) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• Audit Committee Program 

(16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (3/2006) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 

5 / 2001) ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 200,000 2554 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกํากับ

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2552 – 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2550 – 2554 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2549 – 2553 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

   



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-8 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

6. ดร. อนมุงคล ศิริเวทิน 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

68 • ปริญญาเอก (Computer Science) 

University of Wisconsin at Madison, 

U.S.A. 

• ปริญญาโท (Computer Science) 

University of Wisconsin at Madison, 

U.S.A. 

• ปริญญาโท (Mathematics) University 

of Auckland, New Zealand 

• ปริญญาตรี (Mathematics) University 

of Auckland, New Zealand 

ประวติัการอบรม 

• Finance for Non-Finance Director 

(FND 34/2007)สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 

13/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The Role of the Chairman Program 

(RCP 12/2005) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 

26/2003)  สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 18,270 2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2553 – 2555 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ซิสเทม็ส์ ลิตเทิลเฮ้าส์ จํากดั 

2548 – 2555 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2546 – 2555 กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

2550 – 2553 อธิการบดี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

2545 – 2550 ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ  ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหาร 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

เซส จํากดั 

   

 

 

 
 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-9 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

58 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรม 

• Director Accreditation Program 

(DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 488 ม.ค. 2556–ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เ มืองไทยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2553 -2555 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2553 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากดั 

2553 – 2554 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เ มืองไทยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

2550 - 2555 กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2553 - 2554 กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2552 – 2553 กรรมการอิสระ บริษัท ภทัรลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เค เอส พี สแควร์ จํากดั 

2546 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2545 – ปัจจบุนั 

 

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

บ ริ ษั ท  แ อ็ ด ว า น ซ์ อิ น ฟ อ ร์ เ ม ชั่ น

เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

2543 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-10 

 
ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายธานินทร์ จิระสนุทร 

• กรรมการ 

• กรรมการกํากบัการปฏิบติัตาม

กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

60 • ป ริ ญ ญ า ต รี  ( นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการอบรม 

• Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG 

1/2011) ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

• DCP Refresher Course (5/2007) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย  (IOD) 

• Director Certification Program  

(DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 25,000 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการกํากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2554 กรรมการผู้จดัการ บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

2549 - 2552 กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-11 

 
ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

9. นายวีรวฒัน์ ชติุเชษฐพงศ์ 

• กรรมการ 

 

52 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)  

New York University 

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Director Accreditation Program  

(DAP 40/2005) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไมมี่ 2,329,739 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อลัฟ่า แอบโซลทู จํากดั 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-12 

 
ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายสรุพล กลุศิริ 

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

 

60 • ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต  - 

การตลาด) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวติัการอบรม 

• Role of the Chairman Program 

(RCP 23/2010) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Successful Formulation and 

Execution of Strategy (SFE 7/2010) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

• Role of the Compensation 

Committee (RCC 3/2007) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

(IOD) 

• Director Certification Program (DCP 

13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ ไมมี่ 2554 - ปัจจบุนั กรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  และ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2552 ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2548 - 2550 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2548 - 2550 กรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอทคอม จํากดั 

2546 - 2554 กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

   

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-13 

 
 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

11. นายสวิุทย์ มาไพศาลสิน 

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

 

53 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Director Certification Program (DCP 

12/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 

37/2011)  สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 4,029,406 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  และ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรติ

นาคิน จํากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั 

2553 – 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2555 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 

2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-14 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

12. นายบรรยง พงษ์พานิช 

• กรรมการ 

• ประธานกรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

• รักษาการประธานธุรกิจตลาด

ทนุและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

 

58 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP 2/2012) สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• Director Accreditation Program 

(DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• The Role of the Chairman Program 

(RCP 5/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 2,336,246 2555 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ,  กรรมการ , 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร มูล นิ ธิสถาบัน วิจัย เ พ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการบริหาร มูล นิ ธิ ห อ จ ด ห ม า ย เ ห ตุพุ ท ธ ท า ส 

อินทปัญโญ 

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ต ล า ด ทุ น ไ ท ย , 

อนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาตลาดทุน

ไทย และ คณะทํางานด้านการปฏิรูป

ระบบภาษี 

กระทรวงการคลงั 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด 

(มหาชน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท เ มืองไทยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

2545 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการและกรรมการบริหาร มลูนิธิแมฟ้่าหลวง 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการสภาท่ีปรึกษา 

 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2552 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

2546 - 2551 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

  

   

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-15 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

13. นายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล 

• รองประธานกรรมการ 

 

52 • ปริญญาโท (Master of Business 

Administration) University of Texas 

at Austin, U.S.A. 

• ปริญญาโท (Master of Science - 

Electrical Engineering) University of 

Texas at Austin, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (Bachelor of Science - 

Electrical Engineering) University of 

Texas at Austin, U.S.A. 

ประวติัการอบรม 

• Financial Institutions Governance 

Program (FGP 3/2011) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• The Job of The Chief Executive, 

(2007) Singapore Institute of 

Management (SIM) 

• Senior Executive Program (2005) 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Directors Certification Program 

(DCP 31/2003) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 100,000  ก.พ. 2556-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2555 – ก.พ. 2556 ประ ธานธุ ร กิจ ธนาคารพ าณิ ช ย์ แล ะ

กรรมการ ผู้ จัดการ ใหญ่ ,  ก รรมการ , 

กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2555 – ก.พ. 2556 กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 – ก.พ. 2556 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554 - 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้ จัดการ ใ หญ่ ,  ก ร ร มก าร ,  ป ระ ธ าน

กรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขาย

,  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2554 – 2555 

 

กรรมการ 

 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเกียรติ

นาคิน จํากดั 

2549 - 2554 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2548 – 2553 

 

กรรมการ ,  ก รรมการ ผู้ จัดการ ใหญ่ , 

กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-16 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

14. นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• รักษาการประธานสายตลาด

ตราสารหนี ้

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

 

43 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต – 

การเงิน)University of Maryland at 

College Park 

• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Directors Accreditation Program 

(DAP 82/2010)  สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ ไมมี่ ก.พ. 2556-ปัจจบุนั ประ ธานธุ ร กิจ ธนาคารพ าณิ ช ย์ แล ะ

กรรมการ ผู้ จัดการ ใหญ่ ,  ก รรมการ , 

กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความ

เส่ียง และ รักษาการประธานสายตลาด

ตราสารหนี ้

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2555 – ก.พ. 2556 ประธานธุรกิจตลาดทุนและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่, กรรมการ, กรรมการบริหาร

,  ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห าร ค ว า ม เ ส่ี ย ง  แ ล ะ 

รักษาการประธานสายตลาดตราสารหนี ้

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเกียรติ

นาคิน จํากดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2550 – 2552 

 

กรรมการผู้ จัดการ (หัวหน้าฝ่ายวานิชธน

กิจ) 

บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-17 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

15. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

• ประธานสายธนบดีธนกิจ 

• ประธานสายสํานกักรรมการ

และส่ือสารองค์กร 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

 

55 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต – 

ก า ร จั ด ก า ร )  ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี (Bachelor of Public 

Affairs) University of Southern 

California, U.S.A 

ประวติัการอบรม 

• Financial Institutions Governance 

Program (FGP 5/2012) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• การวางแผนการเงิน สําหรับผู้ บริหาร 

(2012) สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

• Corporate Governance and Social 

Responsibility (CSR 1/2007) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• ผู้ บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน  (วตท . )  รุ่ น ท่ี  2  (2006 )  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• Board Performance Evaluation 

( 2 0 0 6 )  ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• DCP Refresher Course (1/2005) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

• Directors Certification Program 

• น้องสาวของนายสพุล 

วธันเวคิน 

• น้องสาวสามีของนาง

สวุรรณี วธันเวคิน 

34,782,761 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานสาย

ธนบดีธนกิจ และ ประธานสายสํานัก

กรรมการและส่ือสารองค์กร 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2555 

 

ก ร ร ม ก า ร ,  ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร , 

กรรมการบริหารความเส่ียง และ ประธาน

สายธนบดีธนกิจ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2549 – 2554 กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จํากดั 

2548 - 2553 กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความ

เส่ียง และ ประธานสายธุรกิจเงินฝากและ

การตลาด 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

   



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-18 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

(DCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 หน้า A1-19 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

16. นายกฤติยา วีรบุรุษ 

• ประธานสายกลยทุธ์ 

• กรรมการบริหาร 

 

43 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Golden 

Gate University, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Director Accreditation Program 

(DAP 1/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 172 2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร และ ประธานสายกลยทุธ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

เม.ย. – ก.ย. 

2555 

กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

ก.ย.2555  ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  

(หวัหน้าสายงานลงทนุและค้าหลกัทรัพย์) 

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554 – ก.ย.2555 กรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าฝ่ายลงทนุ) บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดอะปาล์ม ชะอํา จํากดั 

2552 - 2553 กรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าสายงานลงทนุ) บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2553 กรรมการ บ ริ ษั ท  ซี เ อ ส  ล็ อ ก ซ อิ น โ ฟ  จํ า กัด 

(มหาชน) 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าฝ่ายลงทนุ) บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2549 - 2551 รองกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายลงทนุ) บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-20 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

17. นายชวลิต จินดาวณิค 

• ประธานสายการเงินและ

งบประมาณ 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

50 • ปริญญาโท (Master of Business 

Administration) Eastern Michigan 

University, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต - 

เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management (MIR 

12/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the Quality of Financial 

Reporting (MFR 14/2012) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• Monitoring the internal Audit  

Function (MIA 11/2011) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• Monitoring Fraud Risk Management 

(MFM 6/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 

37/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• TLCA Executive Development 

Program รุ่นท่ี 2 (EDP 2/2008) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

ไมมี่ 187,500 2555 – ปัจจบุนั ประธานสายการเงินและงบประมาณและ 

กรรมการบริหารความเส่ียง   

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2550 – 2555 

 

ประธานสายการเงินและงบประมาณ, 

กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเกียรติ

นาคิน จํากดั 

2554 - 2555 ประธานสายกลยทุธ์และพฒันาองค์กร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

   



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-21 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

• Director Certification Program (DCP 

76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program 

(DAP 21/2004) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-22 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

18. นายชยัวฒัน์ เลิศวนารินทร์ 

• ประธานสายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

53 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• ปริญญาตรี ( วิทยาศาสตรบัณฑิต ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ   ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2550 - 2554 ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ส า ย ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

2549 - 2554 ผู้ พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหวา่งประเทศกลาง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-23 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

19. นายธวชัชยั เตชะวฒันวรรณา 

• ประธานสายโครงการพิเศษ 

สํานกักรรมการและส่ือสาร

องค์กร 

 

 

47 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-

ไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

• ป ริ ญ ญ า ต รี  ( นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการอบรม 

• Director Certification Program (DCP 

98/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั ป ร ะ ธ านส าย โค ร งก าร พิ เ ศษ  สํ านัก

กรรมการและส่ือสารองค์กร 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

2549 - 2551 ผู้ อํานวยการฝ่ายอาวโุส ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

2544 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-24 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

20. นางสาวนจุรี ศิษฏศรีวงศ์ 

• ประธานสายบริหารทรัพยากร

บคุคล 

 

 

49 • ป ริ ญ ญ า ต รี   ( รั ฐ ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต ) 

(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Director Certification Program (DCP 

151/2011)  สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Compensation 

Committee (RCC 2/2007) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD) 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2554 - 2555 กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายบริหาร

ทรัพยากรบคุคล 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-25 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

21. นายปฐม อมรเดชาวฒัน์ 

• ประธานสายปฏิบติัการ 

 

 

55 • ป ริ ญ ญ า โ ท  ( บั ญ ชี ม ห า บั ณ ฑิ ต ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ป ริ ญ ญ า ต รี  ( นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Financial Statements of Director 

(FSD 15/2012) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring of the Quality of 

Financial Reporting (MFR 13/2011) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

•  Monitoring the system of Internal 

Control and Risk Management (MIR 

11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

•  Monitoring the internal Audit 

Function (MIA 10/2011) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

•  Monitoring Fraud Risk 

Management (MFM 5/2011) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• Audit Committee Program (ACP 

ไมมี่ 75,000 2550 – ปัจจบุนั ประธานสายปฏิบติัการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2553 - 2555 กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2552 - 2555 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 

2550 - 2555 กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2543 - 2550 ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จ ด ก า ร ใ ห ญ่ ด้ า น

ปฏิบติัการและสนบัสนนุธุรกิจรายย่อย 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

   



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-26 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

34/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP 

121/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-27 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

22. นายประชา ชํานาญกิจโกศล 

• ประธานสายบริหารหนี ้

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 

51 • ปริญญาโท (Master of Business 

Administration - Finance) University 

of Texas, Arlington, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• TLCA Executive Development 

Program (EDP 8/2011) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• Senior Executive Program (SEP-22) 

(2008) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

•  Overview of Current Macro 

Economic Condition and Prudential 

Regulation-Impact to Thai 

Corporation (2007) สมาคมธนาคาร

ไทย 

•  Blue Ocean Strategy (2007) ศนูย์

พฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ 

• EVA : Managing for Value Creation 

(2006) สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Director Certification Program (DCP 

75/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• การบริหารความเส่ียงแบบครบวงจร 

(2005) สมาคมสถาบันการศึกษาการ

ธนาคารและการเงินไทย 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั ประธานสายบริหารหนี,้ กรรมการบริหาร 

และ กรรมการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2554 - 2555 ก ร ร ม ก า ร ,  ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร , 

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง ,  แ ล ะ 

กรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2549 – 2554 

 

กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง, 

และ ประธานสายบริหารความเส่ียง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

   



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-28 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

23. ดร. พบพนิต ภมุราพนัธุ์ 

• ประธานสายบริหารความเส่ียง 

 

 

50 • ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) 

Missouri University of Science and 

Technology, USA (University of 

Missouri-Rolla) 

• รายวิชาบัณฑิตศึกษา การวิจัยการ

ดําเนินงาน Wichita State University, 

KS, USA 

• ปริญญาโท (การจัดการวิศวกรรม) 

University of Louisiana at Lafayette, 

USA (University of Southwestern 

Louisiana) 

• ป ริ ญ ญ า ต รี  ( วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั ประธานสายบริหารความเส่ียง ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2551 ผู้ อํานวยการอาวโุส ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-29 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

24. นายมานิตย์ วรรณวานิช 

• ประธานสายเครือข่ายการขาย

และบริการ 

 

 

45 • ปริญญาโท ( รัฐประศาสนศาสตร์ ) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• ป ริ ญ ญ า ต รี  ( เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

เม.ย. – ส.ค. 

2555 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน

ธุรกิจสาขาภมิูภาค 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

2553 – เม.ย. 

2555 

ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2553 ผู้จดัการภาค ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

2550 - 2551 ผู้จดัการเขตอาวโุส ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-30 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

25. นายศราวธุ จารุจินดา 

• ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ 

 

 

53 • ปริญญาโท (Master of Business 

Administration - Finance) University 

of Mississippi, U.S.A. 

• ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 

2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Directors Certification Program 

(DCP 31/2003) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ 60,000 2555 – ปัจจบุนั ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สํานกักฎหมายเอราวณั จํากดั 

2548 - 2555 ประธานสายบริหารหนี,้ กรรมการบริหาร, 

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง ,  แ ล ะ 

กรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 หน้า A1-31 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

26. นายสิริ เสนาจกัร์ 

• ประธานสายธนาคารรายย่อย 

 

 

47 • ปริญญาโท  (Master of Economics) 

University of Michigan, Ann Arbor, 

U.S.A. 

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

• Leading at the Speed of Trust 

(2012), FranklinCovey 

• Leadership: Great Leaders, Great 

Teams, Great Results Program 

(2012), FranklinCovey 

• Directors Certification Program 

(DCP 146/2011) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Financial Statements for Directors 

(FSD 12/2011) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั ประธานสายธนาคารรายย่อย ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2554 - 2555 กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2550 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายสินเช่ือ

รายย่อย 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2550 ผู้ อํานวยการอาวโุส สายสินเช่ือรายย่อย ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
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 หน้า A1-32 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

27. นางสรีุย์ หาญพินิจศกัด์ิ 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

 

 

53 • ป ริ ญ ญ า โ ท  ( บั ญ ชี ม ห า บั ณ ฑิ ต ) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - 

ส า ข า ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบัตรชัน้สูงทางการสอบ

บญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) (เกียรตินิยม

อนัดบั 1) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

• ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

3432 

ไมมี่ ไมมี่ 2548 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี สายการเงิน

และงบประมาณ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

หมายเหต ุ: * นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556) 
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1 บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) / (/) X (/) / (/) /

2 บริษัท สํานักกฎหมายเอราวัณ จํากัด (X) (/) (/)

3 บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด (X) (/) (/) (/)

4 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) / (/) X (/) / (/) /

5 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จํากัด (X) (/) (/)

6 บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด /

7 บริษัท แกรนด์ ซัคเซส จํากัด (/)

8 บริษัท เค เอส พี สแควร์ จํากัด (X)

9 บริษัท ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮ้าส์ จํากัด (X)

10 บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จํากัด (/)

11 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) / / /

12 บริษัท เดอะปาล์มชะอํา จํากัด (/)

13 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) /

14 บริษัท ธรรมนิติ จํากัด  (มหาชน ) (/)

15 บริษัท บีทีเอ็มยูลิสซิ�ง (ประเทศไทย ) จํากัด X

16 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) /

17 บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี� ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ( มหาชน ) X

18 บริษัท โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ และ เนอสเซอรี� (/)

19 บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) /

20 บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จํากัด (/)

21 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (/)

22 บริษัท สุธากัญจน์ จํากัด /

23 บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จํากัด (/)

24 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) /

3 4 5 1 1 2 3 2 4 1 6 8 1 6 4 2 6 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1

2 : (วงเล็บ) = มีอํานาจลงนาม

 บริษัทที�

เกี�ยวข้อง

รวม

บริษัทย่อย 

และ บริษัท

ร่วม

1   :  สัญลักษณ์          X = ประธานกรรมการ      * = ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร      O  = กรรมการผู้จัดการใหญ่            /  = กรรมการ             //  =  ผู้บริหาร (ประธานสาย)หมายเหตุ

การดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร และมีผู้มีอํานาจควบคุมในธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

                                                     รายชื�อผู้บริหารฯ

                  รายชื�อบริษัท

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที�เกี�ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที� 30 มกราคม 2556
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A3-1 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย นายพิชยั ดชัณาภิรมย์ เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  นายประวิทย์ วรุตบางกูร และ ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน (ได้รับแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 8/2555 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2555 ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ แทน รศ.มานพ พงศทตั) เป็น

กรรมการตรวจสอบ และในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 14 ครัง้ โดยได้ดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี

ท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัร สรุปดงันี ้  

• ในทุกไตรมาสได้ทบทวนรายงานทางการเงินโดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายงานการเงินและ

งบประมาณ และ ผู้สอบบญัชีภายนอกของธนาคารเพ่ือพิจารณาข้อสงัเกตต่างๆ จากการตรวจสอบ หรือสอบ

ทานงบการเงิน และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกโดยไมมี่ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบอยูด้่วย 

• สอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบความปลอดภัยของข้อมลูสารสนเทศร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน 

เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และระบบควบคมุความปลอดภยัใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการประเมินระบบควบคมุภายในและ

ดแูลให้มีการทบทวนระบบควบคุมภายในกรณีเร่ืองท่ีมีความเส่ียงในด้านความปลอดภัยของข้อมลูเพ่ือให้มี

มาตรการควบคมุท่ีเหมาะสม และพิจารณาผลการตรวจสอบการบริหารร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแมบ่ทสําหรับการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ

ภายในประจําปี 2556 

• สอบทานการบริหารความเส่ียง ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัระบบการควบคมุภายใน เพ่ือการจดัการความเส่ียงทัว่ทัง้

ธนาคาร โดยการสอบทานการบริหารความเส่ียงผ่านการรายงานของสายงานบริหารความเส่ียง และสาย

ตรวจสอบภายใน โดยมีการกําหนดวตัถปุระสงค์ ข้อบ่งชีค้วามเส่ียง ประเมินความเส่ียง การจดัการความเส่ียง 

และการติดตามผลความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส มีการกําหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียงท่ีสําคญั ซึ่งถือเป็นระบบ

เตือนภยัลว่งหน้า มีการจดัทําแผนการดําเนินการกรณีเกิดเหตกุารณ์วิกฤตให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการ

กําหนดความเส่ียงท่ียอมรับได้ และ ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ รวมทัง้มีการทบทวนความเส่ียงให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบันตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีธนาคารกําหนด และเป็นไปตามแนวทางการ

บริหารความเส่ียง 5 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และความ

เส่ียงด้านปฏิบติัการ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารมีการ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมมีประสทิธิภาพ 

• ทบทวนการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และพิจารณาการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการทํารายการระหว่างกนั

โดยถือหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นหลักในการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายของธนาคารและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• ทบทวนระบบการกํากบัดแูลการปฏิบติังานตามข้อกําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

รวมถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
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ฟอกเงิน และกฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค โดยประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือประสานงานให้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้ถกูต้อง 

• พิจารณาผลการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชีภายนอกในการทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา และเน่ืองจาก

ผู้สอบบญัชีดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีให้ธนาคารครบ 5 ปีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ทําการทบทวน

คดัเลือกโดยพิจารณาเปรียบเทียบคณุสมบติัของผู้สอบบญัชีจากสํานกัสอบบญัชีชัน้นําต่างๆ และได้เสนอแนะ

รายช่ือผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีผ่านการคดัเลือกและค่าสอบบญัชีประจําปี 2556 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ

พิจารณา 

ในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนและพิจารณาการดําเนินงานหลกั

ของธนาคารโดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารของธนาคารท่ีรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากระบวนการจัดทํางบการเงินของธนาคารมีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสม

เพียงพอ และงบการเงินของธนาคารได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีถือปฏิบติัอยู่ในประเทศไทย  

เช่ือถือได้ ซึง่ได้นําระบบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชี  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ทะเบียนเลขท่ี 4301 

หรือนายเพิ่มศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์ ทะเบียนเลขท่ี 3427 หรือนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียน

เลขท่ี 3809 แห่งสํานกังาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร

ประจําปี 2556 และได้ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือเสนอต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชีตอ่ไป 

 

 

        วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 

        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 

         นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์ 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 4/2549 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2549 ได้มีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตัง้ นายมานพ 

พงศทตั  ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ  และนายสรุพล  กลุศิริ ดํารง

ตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมี

จํานวนทัง้สิน้ 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและอีก 1 คนป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 

ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 8/2555 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2555 ได้มีมติเป็นเอกฉนัท์ปรับปรุง

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

                                                                       
   

  

  

 

 
 

 

 

โดยมี  นายมานพ พงศทตั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ          

นายสรุพล  กลุศิริ   นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ และนายสวุิทย์  มาไพศาลสิน  ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ทําให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีจํานวนทัง้สิน้ 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ 3 คนและอีก 2 คนป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 

ในรอบปี 2555 ท่ีผ่านมา มีการประชมุ 7 ครัง้  คณะกรรมการได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีมีอย่างเคร่งครัด มีการ

เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและ

องค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร โดยคํานึงถึงคุณสมบติัของคณะกรรมการธนาคารท่ีต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม กําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงตัง้แต่ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงตัง้แต่ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปีโดยคํานึงถึงหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องรวมถึงความสําคญักบัการเพิ่มมลูค่าของส่วนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา 

การจ่ายคา่ตอบแทนและแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตาอบแทนได้เปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึการจดัทํารายงาน

กําหนดคา่ตอบแทนและความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี 2555 แล้ว 

 

       

             รศ.มานพ พงศทตั 

                 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

                                     ใหม่ 

(1) รศ.มานพ  พงศทตั ประธาน 

(2) นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการ 

(3) นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ กรรมการ 

(4) นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ กรรมการ 

(5) นายสรุพล  กลุศิริ กรรมการ 

  น.ส.นจุรี  ศิษฏศรีวงศ์ เลขานกุาร 
 

                                 เดมิ 
 (1)    รศ. มานพ       พงศทตั          ประธาน    

 (2)    นายสรุพล      กลุศิริ            กรรมการ            

 (3)    นายเชษฐ์      ภทัรากรกลุ      กรรมการ            

                     น.ส. นจุรี      ศิษฏศรีวงศ์     เลขานกุาร 
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รายงานคณะกรรมการกาํกับการปฏบิตัติารายงานคณะกรรมการกาํกับการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และกาํกับกจิการมกฎเกณฑ์และกาํกับกจิการ  

  
 คณะกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมี นายเชษฐ์ ภทั

รากรกลุ กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  นายประวิทย์  วรุตบาง

กรู กรรมการอิสระ  นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  และนางภทัรพร มิลินทสตู  กรรมการบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน เป็นกรรมการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการกํากบัดแูลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทาง

การเงินให้มีการปฏิบติังาน ผ่านสายกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ให้มีการปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั 

รวมถึงการกํากบัดแูลเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี พร้อมทัง้การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากบัฯ ให้

คณะกรรมการธนาคารรับทราบอยา่งสม่ําเสมอ 

 

 ในปี 2555 คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกํากับกิจการ มีการประชุมรวม 12 ครัง้  ซ่ีงมีการ

ดําเนินการท่ีสําคญั ดงันี ้

 ด้านการอนุมัต ิ/เหน็ชอบ 

• แผนงานกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ประจําปี 2556  และรายงานการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์

ประจําปี 2555  ของสายกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร 

• พิจารณากําหนดวิธีการประเมินความเส่ียงจากการไมป่ฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขึน้ใหม ่ ตามแผนกลยทุธ์ระดบั

องค์กร สําหรับปี 2555 - 2559 ท่ีธนาคารกําหนด   

• กําหนดแผนการพฒันาประสทิธิภาพผู้ประสานงานกํากบัตามกฎเกณฑ์ ประจําหน่วยงาน  (Compliance 

Coordinator :C-Co)  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหลกัในการบริหารความเส่ียงจากการไมป่ฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

หน่วยงานตา่ง ๆ  

 ด้านการกาํกับดูแล 

• กํากบัดแูลการปฏิบติังานของสายกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามแผนงานท่ี

กําหนดอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

• ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการดําเนินการตามความเหน็ จากการตรวจสอบกิจการของหน่วยงานทางการ  เช่น 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย สํานกังานก.ล.ต. บริษัทข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จํากดั โดยผา่นสายกํากบัการปฏิบติั

ตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นไปตามผลตรวจสอบ 

• รับทราบรายงานการสอบทานการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานตา่ง ๆ ในธนาคารท่ีนําเสนอโดยสาย

กํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เป็นประจําทกุเดือน พร้อมให้ความเหน็ในแนวปฏิบติัและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบติังานของธนาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีทางการ และเกณฑ์ภายในกําหนด 

 ด้านการกาํกับกจิการ 

• อนมุติักําหนดช่วงเวลาเปิดรับเร่ืองการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 3 เดือน ก่อนวนัสิน้รอบปีบญัชี 
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จากการดําเนินการของคณะกรรมการกํากบัฯ ท่ีได้ให้ความสําคญัในการกํากบัและการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทางการ

และเกณฑ์ธนาคาร  แม้วา่ในปี 2555 กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีการเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว ซึง่เป็นผลมาจากการร่วม

กิจการของธนาคารกบับริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน)  การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการก็สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์

ได้ตามแผนงานท่ีกําหนด  ผลจากการดําเนินการดงักลา่ว เป็นสว่นหนึ่งท่ีสนบัสนนุให้ธนาคารได้รับรางวลักํากบักิจการท่ีดีจาก

หน่วยงานตา่ง ๆ ดงันี ้
 

- รางวลับริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลดีเดน่ของเอเชียประจําปี  2555 โดยวารสาร Corporate Governance Asia  

- การประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2555 ระดบัดีเลศิ 100 คะแนนเตม็ ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 

6  โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

- รางวลั SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  ตอ่เน่ือง 3 ปี (ปี 2553-2555) และรางวลับริษัทจด

ทะเบียนด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม "ดีเดน่" จากพิธีมอบรางวลั SET Awards 2012 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร   

- รางวลัรัษฎากรพิพฒัน์ เชิดชเูกียรติผู้ เสียภาษีท่ีดีและถกูต้อง สมควรแก่การยกยอ่ง เป็นตวัอยา่งท่ีดีสําหรับบคุคล

ทัว่ไปรวมถงึผู้ประกอบการทัว่ประเทศ ในปี 2554 โดยกรมสรรพากร 

 

ธนาคารเช่ือมัน่ว่า การดําเนินธุรกิจด้วยการยดึถือหลกัธรรมาภิบาล และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นเคร่ืองมือ เพ่ือ

เพ่ิมมลูค่า  สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึง ส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของ

ธนาคาร  ซึง่ธนาคารพร้อมจะยดึถือปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ืองตลอดไป 

  

 

 

 

 

                  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 

                     ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
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รายงานรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  

  
คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวม

ของธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีถือปฎิบติัอยู่ในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่าง

สม่ําเสมอ  ใช้  ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และปฏิบติัตามข้อกําหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  งบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาท่ีเป็นจริง โปร่งใส ่และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป 

 

คณะกรรมการได้จดัให้มีและดํารงไว้ซึง่ระบบบริหารความเส่ียง  ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และ

การกํากบัดแูลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงินมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารง

รักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของธนาคาร ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดความเส่ียงจากการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลคณุภาพ

ของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) แล้ว 

 

คณะกรรมการมีความเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของธนาคาร มีความเพียงพอ เหมาะสม  และสามารถ

ให้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

 

 

 

           

นายสพุล  วธันเวคิน     นายบรรยง พงษ์พานิช 

      ประธานกรรมการ              ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
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