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11..    นโยบายและภาพรวมนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจ  
  

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 เร่ิมต้นในปี 2514  “บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั” ได้จดัตัง้ขึน้ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์  และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 
ในปี 2531 ก่อนที่จะจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536 ซึง่ตอ่มาได้แยกธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ออก
จากกนัในปี 2542 
 การด าเนินธุรกิจได้ ผา่นประสบการณ์ทัง้ช่วงแหง่ความรุ่งโรจน์ของธุรกิจการเงิน ไปจนถึงเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจ
ครัง้ส าคญัของประเทศหลายตอ่หลายครัง้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ซึง่สง่ผลให้ถกูระงบักิจการชัว่คราว 
พร้อมกบัสถาบนัการเงินอีก 5 7 แหง่ อยา่งไรก็ดี ด้วยการด าเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ ควบคูก่บัการสนบัสนนุ
จากพนัธมิตรที่เข้มแข็ง อาทิ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้บริหาร และพนกังาน ที่ทุม่เทท างานอยา่งเต็มที่ ท าให้บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 2 สถาบนัการเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากกระทรวงการคลงัให้กลบัมาด าเนินกิจการได้อีกครัง้ในปี 2541 
และสามารถรอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึน้และเติบโตขึน้เป็นล าดบั  จนกระทัง่ได้รับอนญุาตให้ยกระดบั จากบริษัทเงินทนุเป็น 
“ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)” (“ธนาคาร”)  และเร่ิมด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2548  
 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554  ธนาคารได้ซือ้หุ้นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  นครหลวงไทย จ ากดั จากกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (“กบข.”) ในสดัสว่นร้อยละ 60.0 และได้ด าเนินการเปลีย่นช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
เกียรตินาคิน จ ากดั (“บลจ.เกียรตินาคิน”) 
 ด้วยสภาวะแวดล้อมด้านการแขง่ขนัภาคการเงินธนาคาร  และการเปิดเสรีทางการเงิน  ธนาคารได้ประกาศร่วม
กิจการและร่วมบริหารงานกบับริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) ในปลายปี 2554  เพื่อขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกนั และสนบัสนนุความเป็นเลศิในทกุธุรกิจหลกัของ ธนาคารและทนุภทัร โดยมุง่เน้นผสมผสานความเช่ียวชาญในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเข้าด้วยกนั ซึง่การร่วมกิจการเป็นผลส าเร็จเมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2555  หลงัจากธนาคาร
สามารถซือ้หลกัทรัพย์ของทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรได้ร้อยละ 99.93 ของหุ้นทัง้หมดของทนุภทัร ตามอตัราสว่นการ
แลกเปลีย่นหุ้น ( Swap Ratio) 1 หุ้นสามญัของทนุภทัรตอ่ 0.9135 หุ้นสามญัของธนาคาร ตามแผนการร่วมกิจการท่ีได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555  
 นอกจากนี ้เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 ธนาคารได้เพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคิน เป็นร้อยละ 99.9  
และด าเนินการโอนหุ้นทัง้หมดใน บลจ.เกียรตินาคิน และบริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั (“บล.เกียรตินาคิน”) ให้กบั   
ทนุภทัรเมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 2 มกราคม 2556 ตามล าดบั  เกิดเป็น “กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคินภทัร ” 
(“กลุม่ธุรกิจฯ”) ให้บริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทนุ  โดยหลงัจากนัน้ บลจ.เกียรตินาคิน และบล.เกียรตินาคิน 
ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั (“บลจ.ภทัร”) และบริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั (“บล.เคเค
เทรด”) ตามล าดบั 
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1.2 กลยุทธ์ขององค์กร 
ธนาคารมีวิสยัทศัน์ (Vision)  พนัธกิจ (Mission) และคา่นิยม (Value) ทีช่ดัเจน และสอดคล้องกบัการพฒันาองค์กร

ตามกลยทุธ์ระยะยาว ดงันี ้
 วิสยัทศัน์ :  ธนาคารเพื่อความส าเร็จของลกูค้า และประโยชน์ที่ยัง่ยืนตอ่สงัคม  
 พนัธกิจ : 1. ให้บริการอยา่งเช่ียวชาญและครบครัน พร้อมสง่เสริมศกัยภาพของลกูค้าเพื่อความส าเร็จที่ยัง่ยืน 
  2. ด าเนินการด้วยหลกับรรษัทภิบาล โดยค านงึถึงผลที่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคมจะได้รับ  
 คา่นิยม :               ใสใ่จ (Passionate)               ไว้ใจได้ (Accountable) 
  - มีความเช่ียวชาญ (Expertise)  - สร้างความเช่ือถือ  (Trustworthiness) 
  - มุง่มัน่ความส าเร็จ (Result Orientation) - มีใจเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship) 
  - ฝักใฝ่พฒันา ( Self Motivation)  - ยดึมัน่คณุธรรม  (Integrity) 
    - มีความรับผิดชอบ  (Accountability) 
 ส าหรับกลยทุธ์ระยะยาว ธนาคารจะมุง่เน้นด าเนินธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ และมีความสามารถในการแขง่ขนัผา่น
การพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงินและการลงทนุท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน ด้วย
การสร้างสรรค์นวตักรรมใหมท่างธุรกิจ ตลอดจนสานตอ่ประโยชน์ร่วมกนั (Synergies) ภายในกลุม่ธุรกิจฯ รวมทัง้ขยายธุรกิจ
ใหมเ่พิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อยา่งเต็มรูปแบบ  

ธนาคารมีแผนพฒันาช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการ และตอบสนองกบั
ความต้องการท่ีแตกตา่งกนัได้ดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้ธนาคารยงั มุง่เน้นการพฒันาประสทิธิภาพการท างานอยา่งรอบด้าน ทัง้ใน
ด้านระบบ การท างาน  การบริหารความเสีย่ง  ตลอดจนการควบคมุตรวจสอบท่ีรัดกมุ โดยให้ความส าคญักบั การพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากร การพฒันาระบบ สารสนเทศ และการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร ซึง่เป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันา
ธุรกิจ โดยธนาคารมีนโยบายมุง่เน้นการพฒันาองค์กรใน 5 ด้านท่ีส าคญั ได้แก่ 

1) ความคล่องตัว (Flexible) เป็นองค์กรที่มีความคลอ่งตวัสงู ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้หลากหลาย
รูปแบบ 

2) ความเร็ว (Speed) เป็นองค์กรที่สามารถให้บริการลกูค้าได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ด้วยกระบวนการตดัสนิใจที่
กระชบัฉบัไว 

3) นวัตกรรม (Innovation) เป็นองค์กรที่มีนวตักรรม โดยปรับปรุงกระบวนการท างาน และผลติภณัฑ์ให้สอดคล้อง
กบัแนวโน้มของตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 

4) คุณภาพ (Quality) เป็นองค์กรที่มีการใช้ทรัพยากรทกุด้านอยา่งคุ้มคา่ ทัง้ทรัพยากรบคุคล เงินทนุ และระบบ
สารสนเทศ 

5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นองค์กรที่มีประสทิธิภาพ โดยควบคมุต้นทนุในการด าเนินงานให้อยูใ่นระดบัท่ี
สามารถแขง่ขนัได้เป็นอยา่งดี 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

 ปี 2554  
ธนาคารได้ซือ้หุ้นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ นครหลวงไทย จ ากดั จาก  กบข. เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554  ใน

สดัสว่นร้อยละ 60.0 และได้ด าเนินการเปลีย่นช่ือเป็น “บลจ.เกียรตินาคิน” เพื่อจะน าไปสูก่ารประสานความเช่ียวชาญ และการ
พฒันาผลติภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการกลุม่ลกูค้าบคุคลที่มีสนิทรัพย์สงูของธนาคาร 

ตอ่มาในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554  ธนาคารได้ประกาศร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกบัทนุภทัร เพื่อช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถการแขง่ขนัในธุรกิจธนบดีธนกิจ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจวานิชธนกิจให้กบักลุม่ธนาคารได้อยา่งรวดเร็วและ
เป็นรูปธรรม และยงัเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายขอบเขตการท าธุรกิจไปยงัแขนงใหมไ่ด้ใน
อนาคต   

 ปี 2555  
 การร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกบัทนุภทัร เป็นผลส าเร็จ  
ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนมุตัิการร่วมกิจการระหวา่ง

ธนาคารกบัทนุภทัร ตามแผนการร่วมกิจการ  ธนาคารได้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นทกุรายของ
ทนุภทัร ระหวา่งวนัท่ี 7 สงิหาค ม -11 กนัยายน 2555 (รวม 25 วนัท าการ)  เพื่อการเพิกถอนหุ้นของทนุภทัรออกจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอตัราการแลกเปลีย่นหุ้นเทา่กบัหุ้นสามญัของทนุภทัร 1 หุ้น ตอ่หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของธนาคาร 0.9135 หุ้น  ภายใต้เง่ือนไขวา่เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ จ านวนผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรที่
ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะต้องมีจ านวนรวมกนัแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
ทนุภทัร  และในกรณีที่ผลตอบรับค าเสนอซือ้ที่ได้มีสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ   
ทนุภทัร  ธนาคารจะด าเนินการโอนหุ้นทัง้หมดใน บล.เกียรตินาคิน ท่ีราคาเทา่กบัมลูคา่ตามบญัชี และโอนหุ้นใน  บลจ.เกียรติ -
นาคิน ที่ราคาเทา่กบัต้นทนุ ให้กบัทนุภทัร   

การร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและทนุภทัรเป็นผลส าเร็จเมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2555 โดยเมื่อสิน้สดุการท าค าเสนอ
ซือ้  มีผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรร้อยละ 99.93 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทนุภทัรตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
สง่ผลให้ธนาคารมีหุ้นสามญัเพิ่มขึน้ 191,979,745 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทนุได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 25 กนัยายน 
2555 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัท่ีหุ้นของทนุภทัรเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

นอกจากนี ้ธนาคารได้ด าเนินการซือ้หุ้น บลจ.เกียรตินาคิน ในสดัสว่นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดจากกบข. ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 7/2555 เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2555  โดยได้ช าระราคา 63 
ล้านบาท และรับโอนหุ้นเมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 จ านวน 4.8 ล้านหุ้น และเกิดคา่ความนิยม 19 ล้านบาท จากการซือ้หุ้น
ครัง้นี ้สง่ผลให้ธนาคารถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคิน ทัง้สิน้ร้อยละ 99.9   และตอ่มาในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 ธนาคารได้
ด าเนินการโอนหุ้น บลจ.เกียรตินาคิน และในวนัท่ี 2 มกราคม 2556 ธนาคารได้โอนหุ้นของ บล.เกียรตินาคิน ให้กบัทนุภทัร 
ตามแผนการร่วมกิจการ  
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 ปี 2556  
 การก ากบัดแูลกิจการ และการบริหารงาน 

ภายหลงัการร่วมกิจการ โครงสร้างการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคารและทนุภทัรมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจร่วมกนัทัง้
ในสว่นของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทนุ ทัง้ที่เป็นการด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนัและธุรกิจใหม ่โดยใช้ศกัยภาพเชิง
บวกของทัง้สององค์กรเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กรโดยรวม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงาน ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการของธนาคาร มีจ านวน 15 ทา่น ท าหน้าที่ เป็นผู้ก าหนดกรอบนโยบายและแผนกลยทุธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจของธนาคาร และบริษัทภายใต้การก ากบัดแูล  
2) คณะกรรมการบริหาร ( Executive Committee) รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ และเป้าหมาย

การปฏิบตัิงาน รวมทัง้ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปีของธนาคาร และบริษัทภายใต้การก ากบัดแูล เพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมการของธนาคาร  

3) ผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  ประกอบด้วย 
1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยอ านาจ

หน้าที่นัน้รวมถึงการก าหนดรายละเอียดแผนธุรกิจ รวมทัง้ก ากบัดแูลการบริหารงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานธุรกิจ  
ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทภายใต้การก ากบัดแูลในกลุม่ธุรกิจ ฯ เพื่อให้บรรลุ ผลตามนโยบาย เป้าหมายทางการเงิน     
แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 

2) กรรมการผู้จดัการใหญ่ ดแูลการด าเนินธุรกิจในภาพรวม ของทัง้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทนุ 
3) ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดแูลการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
4) ประธานธุรกิจตลาดทนุ  ดแูลการด าเนินธุรกิจตลาดทนุ ได้แก่ ทนุภทัร รวมทัง้บริษัทหลกัทรัพย์ และบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุภายใต้กลุม่ธุรกิจฯ 
  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  

คณะกรรมการธนาคาร   

คณะกรรมการบริหาร 
  

   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  

   

ž ประธานธุรกิจตลาดทนุ 
  

  
ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
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 การปรับภาพลกัษณ์ของกลุม่ธุรกิจฯ 

บล.เกียรตินาคิน ได้เปลีย่นช่ือเป็น บล.เคเคเทรด เพื่อสะท้อนถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่มุง่เน้นให้บริการด้านการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าประเภทบคุคลรายยอ่ย ซึง่แตกตา่งจากรูปแบบของ บริษัทหลกัทรัพย์  ภทัร จ ากดั (มหาชน)       
(“บล.ภทัร”) ที่มุง่เน้นให้บริการธุรกิจหลกัทรัพย์อยา่งครบวงจรแก่ลกูค้าประเภทสถาบนั และประเภทบคุคลที่มีสนิทรัพย์สงู 

บลจ.เกียรตินาคิน  ได้เปลีย่นช่ือเป็น บลจ. ภทัร เพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้างรูปแบบการจดัการของธุรกิจตลาดทนุ
ภายในกลุม่ธุรกิจฯ 

ทัง้นี ้ธนาคารได้ประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ใหมข่องกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งเป็นทางการ รวมทัง้เปลีย่นตวัยอ่ (Ticker) การ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของธนาคารจาก “KK” เป็น "KKP" มีผลวนัท่ี 1 สงิหาคม 2556 เป็นต้นไป  

 

 การขยายธุรกิจใหม ่และปรับโครงสร้างองค์กร 

ธนาคารได้จดัตัง้ธุรกิจ ใหม่ 2 ธุรกิจ ได้แก่  ตลาดการเงิน  และสนิเช่ือบรรษัท  เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการประกอบ
ธุรกิจธนาคารอยา่งเต็มรูปแบบ โดยธุรกิจตลาดการเงินมีหน้าที่พฒันาผลติภณัฑ์การเงิน  ทัง้ตราสารหนี  ้ตราสารอนพุนัธ์  และ
อตัราแลกเปลีย่น  เพื่อเสนอบริการท่ีหลากหลายให้แก่ กลุม่ลกูค้าของทัง้ธนาคาร  และธุรกิจตลาดทนุ  ในขณะท่ีสายสนิเช่ือ
บรรษัทมีหน้าที่ให้บริการ สนิเช่ือ รวมทัง้บริการด้านการเงินอื่นๆ แก่ กลุม่ลกูค้าบริษัทขนาดใหญ่ที่มี ความมัน่คงสงู ทัง้นี ้เพื่อ
สร้างผลก าไรเพิ่มเติมจากเงินทนุของธนาคาร รวมทัง้ยงัช่วยกระจาย ความเสีย่งของธนาคารจากการพึง่พาธุรกิจหลกัเดิมของ
ธนาคาร 

นอกจากนี ้ธนาคารได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยจดัตัง้สายพฒันาระบบงานช่องทางขายและผลติภณัฑ์ และสาย
วิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการสนบัสนนุธุรกิจ และการตรวจสอบคณุภาพสนิเช่ืออยา่งเป็นระบบ 

(รายละเอียดโครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงาน อยูใ่นสว่นท่ี 2-8 โครงสร้างการจดัการ) 
 

1.4 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคินภทัร 

1.4.1 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มธุรกิจฯ  
 ธนาคารเกียรตินาคินเป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  และมีบริษัทยอ่ย ได้แก่ ทนุภทัร 
ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) และด าเนินธุรกิจลงทนุ โดยทนุภทัร มีบริษัทยอ่ย ให้บริการธุรกิจ
หลกัทรัพย์ ได้แก่  บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด รวมทัง้มี บลจ.ภทัร ให้บริการธุรกิจจดัการกองทนุ นอกจากนี ้บริษัทยอ่ย ยงั
ประกอบด้วย บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั ให้บริการด้านกฎหมายแก่บริษัทในกลุม่ธนาคาร และธนาคารยงั ถือหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสถาบนัการเงินจ านวน 8 กอง โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดงันี ้
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(1) กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 (99.95%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 (99.59%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 (99.97%), กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง ( 98.91%), 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้ 1 (99.52%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้ 3 (98.77%), กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล ( 95.72%) และ กองทนุรวม
แกมมา่ แคปปิตอล (94.03%) 
 

บริษัทลกูของธนาคารท่ีอยูใ่นกลุม่ Solo Consolidation และ Full Consolidation ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบ
รวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย แบง่ได้ดงันี ้

1) บริษัทลกูที่อยูใ่นกลุม่ Solo Consolidation 
- ไมม่ี- 

2) บริษัทลกูที่อยูใ่นกลุม่ Full Consolidation 
2.1) ทนุภทัร ด าเนินธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ( Holding Company) และธุรกิจการลงทนุ ทนุจดทะเบียนช าระ

แล้วเป็นเงิน 1,051,551,200 ล้านบาท 
2.2) บล.ภทัร ด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ การจดั

จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ รวมทัง้ การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า และการเป็นผู้ ค้าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และขึน้ทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาประเภท A ให้บริการในฐานะท่ีปรึกษาสาขา
การเงินกบักระทรวงการคลงั และได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ให้ท าหน้าที่ท่ีปรึกษาทางการเงิน และเป็นตวัแทนสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 1,067,500,000 ล้านบาท  

2.3) บล.เคเคเทรด ด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ การค้า
หลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแหง่หนี ้การจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ และการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 650,000,000 ล้านบาท   

2.4) บลจ.ภทัร ด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ประเภทการจดัการกองทนุรวมและการจดัการกองทนุสว่นบคุคล ทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน120,000,000 ล้านบาท  

2.5) บริษัทส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านกฎหมายแก่บริษัทในกลุม่ธนาคาร 
รวมถึง กองทนุรวมตา่งๆ ท่ีธนาคารถือหนว่ยลงทนุอยู ่ ในการด าเนินการด้านการบริหารสทิธิเรียกร้อง ตลอดจนการ
ด าเนินการด้านกฎหมายเก่ียวกบัการติดตาม เรียกร้อง บงัคบัช าระหนี ้เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึง  
การให้บริการปรึกษาในด้านเอกสารสญัญาและข้อกฎหมายตา่งๆ  มีทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
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1.4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทย่อย 
ธุรกิจของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร แบง่ธุรกิจออกเป็น 2 กลุม่ คือ   
1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย กลุม่งานลกูค้าบคุคล กลุม่งานลกูค้าธุรกิจ กลุม่งานธุรกิจเฉพาะ และกลุม่

งานสนบัสนนุ 
2) ธุรกิจตลาดทนุ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  ธุรกิจวานิชธนกิจ  ธุรกิจการลงทนุ และธุรกิจ

จดัการกองทนุ   
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  22..    ลักษณะลักษณะการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจ  
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ภายหลงัการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและทนุภทัรเป็นผลสาํเร็จ กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร แบง่การ
ดําเนินธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจ  ได้แก่  1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2) ธุรกิจตลาดทุน 3) ธุรกิจธนบดีธนกิจ และ 4) ธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 โครงสร้างรายได้ธนาคารและบริษัทย่อย  
ตัง้แตว่นัท่ี 12 กนัยายน 2555 เป็นต้นไป ผลการดําเนินงานของทนุภทัรและ บล.ภทัร ได้รวมในงบการเงินรวม โดย

โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทยอ่ยตามงบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้
 

 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้ 11,296 118.5 14,452 125.5 15,809 111.2 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 4,821 50.6 7,339 63.7 7,462 52.5 
รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ 6,476 68.0 7,113 61.8 8,347 58.7 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 1,573 16.5 2,573 22.3 4,838 34.0 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 1,071 11.2 1,429 12.4 1,598 11.2 
ธุรกิจตลาดทนุ 450 4.7 1,035 9.0 3,034 21.3 
อื่นๆ 52 0.5 108 0.9 206 1.4 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 154 1.6 292 2.5 481 3.4 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 1,419 14.9 2,281 19.8 4,357 30.7 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ  (12) (0.1) 226 2.0 443 3.1 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 180 1.9 443 3.8 637 4.5 
กําไร (ขาดทนุ) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,245 13.1 1,224 10.6 (55) (0.4) 
รายได้จากเงินปันผล 55 0.6 23 0.2 206 1.4 
รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ 167 1.8 209 1.8 276 1.9 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 9,530 100.0 11,518 100.0 14,211 100.0 
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2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ  

2.1.2 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์   
แบง่เป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ สนิเช่ือรายยอ่ย สนิเช่ือธุรกิจ สนิเช่ือบรรษัท และตลาดการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) สินเชื่อรายย่อย 
ดําเนินการโดยสายธนาคารรายยอ่ยของธนาคาร เน้นการให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้ารายยอ่ยที่เป็นบคุคล

ธรรมดา โดยมีผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินที่สาํคญั ดงันี ้

1.1) สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์  

ธนาคารให้บริการ สนิเช่ือ เช่าซือ้ รถยนต์ทกุประเภท ทัง้รถใหม ่และใช้แล้ว ซึง่รวมถึงรถยนต์นัง่ รถยนต์
อเนกประสงค์ รถยนต์เชิงพาณิชย์  แก่บคุคล หรือนิติบคุคล ที่ต้องการซือ้รถยนต์มาใช้งานโดยทัว่ไป ผู้ เช่าซือ้จะชําระ
เงินดาวน์สว่นหนึง่ และผอ่นชําระคา่งวดเป็นจํานวนเทา่ๆ กนั ตลอดอายสุญัญาเช่าซือ้  และ/หรือธนาคารมีกรรมสทิธ์ิ
ในทรัพย์สนิตามกฎหมายจนกวา่ผู้ เช่าซือ้จะผอ่นชําระเงินกู้ครบถ้วน  ระยะเวลาการเช่าซือ้ 12-84 เดือน  และมีอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ตามอตัราตลาด ณ วนัท่ีทําสญัญา 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้บริการด้านอื่นๆ เก่ียวกบัรถยนต์ เช่น บริการตอ่ภาษีรถยนต์ประจําปี บริการด้าน
การขอใบอนญุาตเก่ียวกบัรถยนต์ บริการด้านการทําประกนัภยั และภาษีรถยนต์อีกด้วย ซึง่ให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ี
ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั  

สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 70.2 ของสนิเช่ือรวม โดยมีอตัราการ
เติบโตของเงินให้สนิเช่ือร้อยละ 9.8 จาก 122,093  ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็น 134,019 ล้านบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีสดัสว่นการให้สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วเฉลีย่ร้อยละ 53 ตอ่ร้อยละ 47  
ในปี 2556 และแบง่สดัสว่นสนิเช่ือเช่าซือ้ตามภมูิภาคและประเภทของรถ ได้ดงันี ้

ต่างจังหวดั 

ร้อยละ 75

กรุงเทพฯ

ร้อยละ 25

 

รถเก๋ง

ร้อยละ 36

รถกระบะ

ร้อยละ   

รถตู้  

รถบรรทุก
ร้อยละ 15

 
  ธนาคารยงัคงมุง่เน้นท่ีจะขยายธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป โดยให้ความสาํคญักบัก ารบริการท่ี

รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และเน้นควบคมุคณุภาพของสนิเช่ือให้อยูใ่นระดบัท่ีดี  สาํหรับการ กําหนดอตัราดอกเบีย้การ
ให้กู้ยืมจะอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตัราตลาด  และสอดคล้องกบัระยะเวลาการผอ่นชําระ 
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1.2) สินเชื่อบุคคล 

สนิเช่ือบคุคล เป็นสนิเช่ือ อเนกประสงค์ เพื่อช่วยเสริมสภาพคลอ่งให้แก่ ลกูค้าเช่าซือ้รถยนต์ ที่มีประวตัิการ
ผอ่นชําระ ที่ดี  วงเงินสงูสดุ 5 เทา่ของรายได้ ผอ่นชําระนานสงูสดุถึง  48 เดือน โดยแบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่             
1) สนิเช่ือ Term Loan คือ สนิเช่ืออเนกประสงค์ที่ไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลคํา้ประกนัทําสญัญา   ผอ่นชําระคืน
ให้แก่ธนาคารเป็นจํานวนเงินแตล่ะงวดตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อช่วยเสริมสภาพคลอ่ง และ 2) สนิเช่ือ Revolving 
Loan ผู้ขอกู้จะได้รับเป็นวงเงินสนิเช่ือพร้อมบตัรกดเงินสด  KK Cash Card ซึง่เบิกถอนเป็นเงินสดได้ด้วยการใช้บตัร
ทํารายการเบิกถอนผา่นเคร่ือง ATM Pool โดยมีเง่ือนไขชําระคืนขัน้ตํ่าแตล่ะงวดตามที่ธนาคารกําหนด  

1.3) สินเชื่อเคหะ 

 สนิเช่ือเคหะ  เป็นบริการสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อซือ้ที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง  โดย
ธนาคารได้ขยายพืน้ท่ีการให้บริการจากเดิมเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจงัหวดัชลบรีุ ไปยงัทัว่ประเทศ  
นอกจากนี ้ธนาคารได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบับรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.)  ในการจดั
สนิเช่ือที่อยูอ่าศยัดอกเบีย้คงที่  ซึง่ บตท. ได้ทยอยจดัซือ้สนิเช่ือที่อยูอ่าศยัจากธนาคาร  

ธนาคารและบตท.  ได้ ดําเนินการตามโครงการร่วมมือกบัผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ในการออก
ผลติภณัฑ์สนิเช่ือที่อยูอ่าศยัสาํหรับลกูค้าโครงการ ฯ  โดยในปี 2555 ธนาคารได้โอนขายสนิเช่ือเคหะให้บตท . รวม
ทัง้สิน้ 1,003 ล้านบาท 

1.4) สินเชื่อ Micro SMEs 

 สนิเช่ือ Micro SMEs เป็นสนิเช่ือที่ให้แก่ลกูค้าบคุคลหรือ นิติบคุคลที่ประกอบธุรกิจขนาดเลก็ ทัง้ภาค
บริการ ค้าสง่ และค้าปลกี และมีวงเงินหลากหลายรูปแบบ อาทิ วงเงินเพื่อเป็นทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ  
วงเงิน O/D วงเงินเพื่อขยายกิจการ โดยแบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่  สนิเช่ือแบบไมม่ีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั  และสนิเช่ือ
แบบมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั     

1.5) บริการเงนิฝาก 

 ธนาคารให้บริการด้านเงินฝากกบักลุม่ลกูค้าทัง้ประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล  โดยจําแนกเป็น  3 
ประเภทหลกั ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์  และเงินฝากประจํา โดยเน้นการให้ผลตอบแทนที่
คุ้มคา่กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัมีการพฒันาผลติภณัฑ์และการให้บริการอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่ม
ระดบัความพงึพอใจของลกูค้า  

1.6) สินเชื่อรถเพื่อเงนิสด  (Car Cash) 

 สนิเช่ือรถเพื่อเงินสด ให้บริการวงเงินสนิเช่ือประเภท Term loan แก่ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิรถยนต์ท่ีปลอดภาระหนี ้
และนํามาเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนักบัทางธนาคาร โดยโอนเปลีย่นช่ือผู้ ถือกรรมสทิธ์ิเป็นธนาคาร โดยกลุม่ลกูค้า
เป้าหมาย คือ กลุม่ลกูค้าเคยจดัเช่าซือ้กบัธนาคาร และกลุม่ลกูค้าภายนอกทัว่ไป 

1.7) บริการประกันภยัและบริการประกันชีวิต (Bancassurance) 

ธนาคารให้บริการเป็นนายหน้าประกนัภยัทัง้ประกนัชีวิต และประกนัวินาศภยั โดยร่วมมือกบักลุม่พนัธมิตร  
หรือ บริษัทประกนัภยัชัน้นําที่มีช่ือเสยีง ในการออกแบบผลติภณัฑ์และบริการ ประกนัภยัประเภทตา่งๆ ให้ แก่ลกูค้า
สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร   ได้แก่ ประกนัภยัรถยนต์ทกุประเภท และประกนัชีวิต  (Car Shield) แบบคุ้มครอง
วงเงินสนิเช่ือรถยนต์ กรณีผู้ เช่าซือ้รถยนต์เสยีชีวิต  
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1.8) การประมูลรถยนต์ 

ธนาคารจดัให้มีการประมลูรถยนต์ใช้แล้วจากลกูค้าของธนาคาร ที่ศนูย์ประมลูรถยนต์ของธนาคาร  ซึง่มี  2 
แหง่ คือ ถนนบางนา-ตราด กม. 8 และจงัหวดัอดุรธานี ทกุเดือน  

ศนูย์ประมลูรถยนต์ของธนาคาร ได้รับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 เป็นแหง่
แรกในประเทศไทย ในปี 2554 เนื่องจากเป็นศนูย์ประมลูที่ให้บริการครบวงจรและมีมาตรฐานสาํหรับผู้ประกอบการ
รถใช้แล้ว และเป็นทางเลอืกสาํหรับประชาชนทัว่ไป  

 

2) สินเชื่อธุรกิจ  
สนิเช่ือธุรกิจ ณ สิน้ปี 2556 มียอดสนิเช่ือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.9 ของสนิเช่ือรวม ซึง่ประกอบด้วยสนิเช่ือ 2 

ประเภทหลกั คือ 1) สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 15.0 และ 2) สนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี มีสดัสว่น
ร้อยละ 11.0 ของสนิเช่ือรวม รายละเอียดของสนิเช่ือประเภทตา่งๆ มีดงันี ้

2.1)  สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคารให้บริการสนิเช่ือ สาํหรับผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์  หรือผู้ประกอบการพฒันาโครงการท่ีอยู่

อาศยัรายกลาง และราย เลก็ ทัง้ในกรุงเทพฯ  และสว่นภมูิภาค โดยมีทีมงาน ให้บริการสนิเช่ือครบวงจร  รวมถึง
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาอาชีพตา่งๆ ท่ีพร้อม ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง  ด้านสถาปนิกการ
ออกแบบ  ข้อมลูวิจยัและพฒันา  ข้อกฎหมายตา่งๆ  นอกจากนี ้ยั งมีเครือขา่ยให้การสนบัสนนุ ทัง้ด้านการตลาด 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการบริหารโครงการ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการทําธุรกิจของลกูค้า 

 สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เป็นสนิเช่ือประเภท Project Finance ที่มีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาโครงการ
ที่อยูอ่าศยั ที่ชดัเจน ธนาคารมุง่ เน้นความสะดวกให้แก่ลกูค้า โดยมีขัน้ตอนการอนมุตัิที่รวดเร็ว ให้วงเงินตรงตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ และกําหนดรูปแบบการผอ่นชําระให้สอดคล้องกบัรายได้ของลกูค้า   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีจํานวน 28,537 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 39.6
จากสิน้ปี 2555 แบง่ออกเป็น โครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบร้อยละ 74  โครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 24  และอื่นๆ 
ร้อยละ 2 

2.2)  สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี  
  สนิเช่ือที่ให้แก่กลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั   
ธนาคารมีสนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี ณ สิน้ปี 2556 จํานวน 20,897 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.8 จากสิน้ปี 2555 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้ 

2.2.1) สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ 
บริการสนิเช่ือที่ให้แก่ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า รวมถึง เซอร์วิส-อพาร์ทเม้นท์ อาคารท่ีอยู่

อาศยัรวมเพื่อเช่า  และหอพกั ทัง้ที่เป็นโครงการใหม่ และปรับปรุงโครงการเดิม โดยธนาคารมี สถาปนิก วิศวกร ดแูล
ให้คําปรึกษาเร่ืองแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างหอพกั หรืออพาร์ทเมนท์ให้ได้มาตรฐาน 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการท่ีมีที่ดินของตนเองอยูใ่นทําเลเป้าหมายต้องการสร้างที่พกัอาศยัให้
เช่า กลุม่ผู้ประกอบการท่ีมีหอพกัหรืออพาร์ทเม้นท์ที่เปิดดําเนินการแล้ว  และที่ต้องการเงินกู้ เพื่อนําไปใช้ขยายธุรกิจ 
หรือเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องพกั หรืออพาร์ทเม้นท์เพิ่มเติม  
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2.2.2) สินเชื่อธุรกิจขนส่ง (Logistics)  
บริการสนิเช่ือ ให้กบักลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่  เช่น กลุม่บรรทกุปนูซีเมนต์   กลุม่บรรทกุนํา้มนั   กลุม่

ขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการนําเข้าและสง่ออก   กลุม่ขนสง่ยานยนต์และอะไหล ่เป็นต้น  โดยมีบริการวงเงินสนิเช่ือ
ประเภทตา่งๆ  เช่น  วงเงินเช่าซือ้รถบรรทกุสบิล้อ รถบรรทกุหกล้อ  รถหวัลาก หางพว่งจํานวนตัง้แต ่ 2 คนัขึน้ไป   
วงเงินกู้ เพื่อซือ้ที่ดิน  ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในธุรกิจขนสง่   และวงเงินทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในกิจการขนสง่  รวมทัง้
วงเงินเช่าซือ้สาํหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถตู้ เป็นต้น 

2.2.3) สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน (Floor Plan) 
บริการสนิเช่ือให้กบั ผู้ประกอบการตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ใหม ่และเต็นท์รถมือสอง เพื่อเป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในธุรกิจรถยนต์  ได้แก่  วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน  วงเงินกู้  (Long Term Loan) รวมถึง  หนงัสอืคํา้ประกนั 
(LG) และเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกู้  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อที่จะสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจ
และขยายธุรกิจได้ในระยะยาว  

2.2.4) สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ 
มุง่เน้นการสนบัสนนุสนิเช่ือในธุรกิจโรงพิมพ์  และธุรกิจบรรจภุณัฑ์ ทัง้ประ เภทกระดาษ และพลาสติก   

เช่น สนิเช่ือเพื่อขยายโรงงาน   เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในธุรกิจ   วงเงินหมนุเวียนที่มีหลกัประกนัสาํหรับใช้ในธุรกิจ    
วงเงินชําระหนี ้(Refinance) และสนิเช่ือเพื่อการนําเข้า 

2.2.5) สินเชื่อธุรกิจทั่วไป 
บริการสนิเช่ือสนบัสนนุในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรสาํหรับการ

ก่อสร้าง วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน   วงเงินกู้  (Long Term Loan) วงเงินชําระหนี ้(Refinance) สาํหรับการสร้างโรงงาน
และการผลติวสัดเุพื่อการก่อสร้าง 

 
3) สินเชื่อบรรษัท  

ดําเนินการโดยสายสนิเช่ือบรรษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 ภายหลงัการร่วมกิจการกบัทนุภทัร โดย
มีวตัถปุระสงค์ในการสานตอ่ประโยชน์ร่วม  (Synergies) ที่เกิดจากการร่วมกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ  โดยอิงประโยชน์จาก
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ทีมงานของบล.ภทัร มีอยูก่บักลุม่ลกูค้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และบริษัท
ขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ทีมงานของบล.ภทัร ให้บริการด้านวานิชธนกิจ ที่ปรึกษาการเงิน การระดมทนุผา่นการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ประเภทตา่งๆ และบริการด้านการเงินและการลงทนุอื่น ร่วมกบัความเช่ียวชาญของธนาคารในการศกึษา
วิเคราะห์ พิจารณาสนิเช่ือ และเครือขา่ยของธนาคาร โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจอีกแขนงหนึง่และเป็นการกระจาย
ความเสีย่งและการกระจกุตวัของธุรกิจและสนิเช่ือรวมของธนาคารไมใ่ห้กระจกุตวัอยูเ่ฉพาะสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และ
อสงัหาริมทรัพย์เทา่นัน้ 

สายสนิเช่ือบรรษัทรับผิดชอบงานบริการสนิเช่ือให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทท่ียงัมิได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในทกุอตุสาหกรรมภายใต้กรอบนโยบายสนิเช่ือของธนาคาร ทัง้นี ้ไมร่วมกลุม่ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจสิง่พิมพ์และบรรจภุณัฑ์   ธุรกิจขนสง่  และธุรกิจฟลอร์แพลน ซึง่ดแูลโดยสายสนิเช่ือธุรกิจ 

กลุม่ธุรกิจมีเป้าหมายที่จะให้บริการ ด้านการเงินครอบคลมุทัง้ในมิติของกลุม่ลกูค้าและผลติภณัฑ์ทางการเงิน ที่
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าและเหมาะสมกบัจดุแข็งในการให้บริการของกลุม่ธุรกิจฯ  โดยสายสนิเช่ือบรรษัท
จะมุง่เน้นบริการด้านสนิเช่ือแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทลกูและบริษัทในเครือ บริษัทขนาด
ใหญ่ที่ยงัไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทข้ามชาติและบริษัทลกูหรือสาขา (Multi National 
Company) ทัง้นี ้ผลติภณัฑ์และบริการสนิเช่ือบรรษัท อาทิ สนิเช่ือเงินทนุหมนุเวียนเพื่อเสริมสภาพคลอ่ง (Working 
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Capital) สนิเช่ือสาํหรับโครงการขนาดใหญ่ (Project Finance) การจดัหาเงินกู้ ร่วม (Syndicated Loan) สนิเช่ือเพื่อการ
ลงทนุขยายงาน รวมตลอดถึงสนิเช่ือรูปแบบตา่งๆ ท่ีพฒันาขึน้ตามนวตักรรมทางการเงินของตลาดเงินและตลาดทนุ 

สายสนิเช่ือบรรษัทจะดําเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีมีทีมงานขนาดเหมาะสม เน้นการประสานงานกบัทีมงานของ   
บล.ภทัร  สายตลาดการเงิน และสายงานอื่นๆ เพื่อการให้บริการการเงินท่ีหลากหลายแก่กลุม่ลกูค้า มุง่สร้างความรู้ความ
เข้าใจเชิงกว้างและเชิงลกึในธุรกิจของลกูค้าเป้าหมาย รวมถึงตลาดการเงินและตลาดทนุ เพื่อทําการศกึษาวิเคราะห์ 
คดัเลอืกลกูค้าเป้าหมายและผลติภณัฑ์การเงินท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายระยะกลางที่จะดําเนินการจนสามารถสร้าง
ขนาดธุรกิจที่เหมาะสมกบัธนาคาร เพื่อการเติบโตของสนิทรัพย์และรายได้ ทัง้ยงัเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ และ
ความเสีย่งโดยเฉพาะความเสีย่งด้านกลยทุธ์และการกระจกุตวัของสนิเช่ือของธนาคาร 

 

4) ตลาดการเงนิ  
ดําเนินการโดยสายตลาดการเงิน ซึง่เป็นสายงานใหมท่ี่จดัตัง้ขึน้ในไตรมาส 1 ปี 2556  มีหน้าที่ให้บริการลกูค้า

รวมถึงให้คําปรึกษาในการทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบั ผลติภณัฑ์ทางการเงินตา่งๆ เช่น ธุรกรรม เงินตราตา่งประเทศ 
ธุรกรรมตราสารหนี ้และตราสารอนพุนัธ์ เพื่อช่วยบริหารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้ให้กบัลกูค้า 

ทัง้นี ้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ทางการเงินตา่งๆ  ในประเทศไทยมีการแขง่ขนักนัสงู ทัง้จากธนาคารพาณิชย์
ไทย สาขาธนาคารตา่งประเทศ และสถาบนัการเงินอื่นๆ  ในภมูิภาคที่เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ในปีที่ผา่นมา
ธนาคารได้เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ด้วยการจดัหาบคุลากรท่ีมีทกัษะในการบริหารจดัการ ผลติภณัฑ์ทางการ
เงิน เพิ่มศกัยภาพด้านเทคโนโลยี และปรับปรุงระบบการทํางาน ซึง่ทําให้ธนาคารมีความสามารถเพียงพอท่ีจะแขง่ขนักบั
ธนาคารพาณิชย์ไทยอื่นๆ ได้ในปัจจบุนั 

 

2.1.2 ธุรกิจตลาดทุน  
ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยของธนาคาร  ได้แก่ ทนุภทัร  บล.ภทัร  บล.เคเคเทรด  และ บลจ.ภทัร  โดยแบง่ธุรกิจ

หลกัออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้
1) ธุรกิจนายหน้า (Agency Business) 

บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลาด mai และตลาดอนพุนัธ์ โดย บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หมายเลข 6 และหมายเลข 19 ตามลาํดบั  

บล.ภทัร  ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์แก่ลกูค้าสถาบนัทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ และลกูค้าบคุคลรายใหญ่ (High Net-Worth Individual) ในขณะท่ี บล.เคเคเทรด ให้บริการแก่ลกูค้าบคุคล
ทัว่ไป 

ในปี 2556 บล.ภทัร มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในอนัดบัท่ี 9 หรือคิดเป็นสว่นแบง่
การตลาดร้อยละ 4. 39 ของมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์  (ไม่รวมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ) ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 6 บล.ภทัร มีรายได้คา่ธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เป็นจํานวน 1,380 ล้านบาท และมีสดัสว่นรายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภทสถาบนัและ
ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ประมาณร้อยละ 57.6 และร้อยละ 42.4 ตามลาํดบั  
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รายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภทสถาบนัของบล.ภทัร ร้อยละ 51.8 มาจากลกูค้าสถาบนั
ตา่งประเทศ รายได้จากเมอร์ริล ลนิช์ คิดเป็นร้อยละ 95.5 ของรายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภท
สถาบนัตา่งประเทศทัง้หมด ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งบล.ภทัร และเมอร์ริล ลนิช์ โดยเมอร์
ริล ลนิช์ จะดําเนินการสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ประเภททนุ ( Equity Securities) ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เพื่อบญัชีของตนอยา่งน้อยร้อยละ 80.0 ผา่น บล.ภทัร และเมอร์ริล ลนิช์ จะชําระคา่ธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบล.ภทัร ในอตัราตามที่ตกลงกนัในสญัญา 

ในสว่นของคําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลนิช์ เพื่อบญัชีลกูค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) เมอร์ริล ลนิช์ 
จะดําเนินการอยา่งสมเหตสุมผล ( Reasonable Endeavors) ภายใต้เง่ือนไขของการซือ้ขายในราคาที่ดีที่สดุ (Best 
Execution) เพื่อให้คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลนิช์ เพื่อบญัชีลกูค้ารายใหญ่ของตนเองทัง้หมดดําเนินการผา่น 
บล.ภทัร เช่นกนั  รวมทัง้ชําระคา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้แก่บล.ภทัร ในอตัราร้อยละ 60.0 ของ
คา่ธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลนิช์ เพื่อบญัชีลกูค้ารายใหญ่ของตนทัง้หมดผา่นทา
งบล.ภทัร ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญา ดงันัน้  เมอร์ริล ลนิช์ จึงเป็นลกูค้าประเภทสถาบนัตา่งประเทศรายใหญ่
ที่สดุของ บล.ภทัร (ทัง้ในสว่นของการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อบญัชีของตนเองและตามคําสัง่ของลกูค้าของตน) ทัง้นี ้หา
กบล.ภทัร มีความประสงค์ที่จะให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าประเภทสถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
(International Investment Bank or Financial Institution) หรือสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจแขง่ขนักบัเมอร์ริล ลนิช์    บล.
ภทัร ต้องได้รับความยินยอมจากเมอร์ริล ลนิช์ ในกรณีที่จะให้บริการแก่ลกูค้าดงักลา่วโดยตรง 

ลกูค้าประเภทสถาบนัในประเทศของบล.ภทัร ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
กองทนุสว่นบคุคล กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สาํนกังานประกนัสงัคม บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัภยั 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บล.ภทัร มีลกูค้าประเภทสถาบนัในประเทศจํานวน 44 รายที่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ผา่นบล.ภทัร อยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบระยะเวลา 1 ปี 

บล.ภทัร ให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ผา่นเจ้าหน้าที่การตลาด (Financial 
Consultant) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด ซึง่เป็นผู้ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนกบัสาํนกังานก.ล.ต. ให้สามารถทําหน้าที่เป็น
ผู้แนะนําการลงทนุทัง้ในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารอนพุนัธ์ หรือหนว่ยลงทนุ ณ สิน้ปี 255 6 บล.
ภทัร มีสนิทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้การให้คําแนะนําการลงทนุของลกูค้าบคุคลรายใหญ่มลูคา่รวม 217,938 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จาก 181,988 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดย ณ สิน้ปี 255 6 บล.ภทัร มีบญัชีลกูค้าบคุคลทัง้สิน้ 9,290 บญัชี และมีบญัชี
ลกูค้าบคุคลที่ซือ้ขายตอ่เนื่องอยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบระยะเวลา 1 ปี จํานวน 4,656 บญัชี 

ตารางแสดงรายละเอียดของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  รายได้คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ และสว่นแบง่การตลาดของบล.ภทัร สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ลูกค้าสถาบันใน
ประเทศ 

ลูกค้าสถาบัน 
ต่างประเทศ 

ลูกค้าบุคคล
รายใหญ่ 

มลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ บล. ภทัร (ล้านบาท) 203,492.42 447,269.29 293,629.07 
สว่นแบง่การตลาด(1) (ร้อยละ) 9.65(2) 8.58 (3) 2.09 
รายได้คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ล้านบาท) 383.25 412.13 584.57 
สดัสว่นคา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 27.77 29.87 42.36 

ที่มา:  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู บล.ภทัร 
 หมายเหต ุ 1.   สว่นแบง่การตลาดคํานวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าแตล่ะประเภทของ บล.ภทัร  หารด้วยมลูคา่  รวม

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของลกูค้าประเภทนัน้ๆ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศในแตล่ะปีที่เก่ียวข้อง 
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2. สว่นแบง่การตลาดของลกูค้าสถาบนัในประเทศคํานวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัในประเทศ
หารด้วยมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัในประเทศที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศหลงัหกัออกด้วยมลูคา่
รวมการซือ้ขายของบญัชีซือ้ขายเพ่ือบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary  Account) 

3. สว่นแบง่การตลาดของลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศคํานวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนั
ตา่งประเทศหารด้วยมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศหลงัหกั
ออกด้วยมลูคา่รวมการซือ้ขายของลกูค้าทัว่ไปที่เป็นชาวตา่งประเทศ 

 
นอกจากนี ้บล .ภทัร ยงัได้เร่ิมให้บริการวางแผนการเงินและการลงทนุสว่นบคุคลแก่ลกูค้าบคุคลที่มีเงินลงทนุ

ตัง้แต ่2  – 30 ล้านบาท  (Mass Affluent) ผา่นเจ้าหน้าที่การตลาด (Investment Advisor) ซึง่เป็นผู้ที่ได้รับการขึน้
ทะเบียนกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้แนะนําการลงทนุทัง้ในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ และหนว่ย
ลงทนุ  ณ สิน้ปี 255 6 บล.ภทัร มีสนิทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้การให้คําแนะนําการลงทนุมลูคา่รวม 2,640 ล้านบาท มีบญัชี
ลกูค้าบคุคลทัง้สิน้ 311 บญัชี  

ในการให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้า  บล.ภทัร ได้ใช้จดุเดน่ในด้านงานวิจยัเพื่อสร้างความ
แตกตา่งจากบริษัทหลกัทรัพย์อื่นๆ โดยสายงานวิจยัของ บล.ภทัร ทําหน้าที่วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและตราสารทนุ 
รวมทัง้ให้คําแนะนําด้านการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แก่ลกูค้าของทัง้ บล.ภทัร 
และลกูค้าของเมอร์ริล ลนิช์  

ภายใต้สญัญาความร่วมมือด้านงานวิจยัระหวา่งบล.ภทัร กบัเมอร์ริล ลนิช์ นกัวิเคราะห์ของบล.ภทัร จะทํางาน
วิจยัที่เก่ียวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและการเมือง กลยทุธ์การลงทนุ ตลอดจนบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเมอร์ริล ลนิช์ จะนําบทวิจยัดงักลา่วเผยแพร่แก่ลกูค้าของเมอร์ริล ลนิช์ ใน
ตา่งประเทศภายใต้ช่ือของเมอร์ริล ลนิช์ ขณะที่ บล.ภทัร จะเป็นผู้ เผยแพร่งานวิจยัชิน้เดียวกนัแก่ลกูค้าของ บล.ภทัร ใน
ประเทศไทย 

สาํหรับการเป็นนายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บล.ภทัร ได้รับใบอนญุาตเพื่อประกอบธุรกิจการเป็น
ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากสาํนกังานก.ล.ต. รวมทัง้ได้เข้าเป็นสมาชิกประเภทตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้ากบัตลาดอนพุนัธ์  และบริษัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั  โดยในปี 2556  บล.ภทัร มีรายได้คา่
นายหน้าจากการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจํานวน 75 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 66 ล้านบาทในปี 2555 
และมีสว่นแบง่การตลาดในตลาดอนพุนัธ์ (วดัตามจํานวนสญัญาที่ซือ้ขาย) ในปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 9.16 

นอกจากนี ้บล.ภทัร ยงัได้ให้บริการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) ซึง่ได้รับ
ใบอนญุาตจากคณะกรรมการก.ล.ต.  ให้ประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Principal)  ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้าของ 
บล.ภทัร ซึง่เป็นผู้ให้ยืมและผู้ยืมหลกัทรัพย์ ประกอบด้วยลกูค้าประเภทสถาบนั ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ และฝ่ายค้า
หลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ บล. ภทัร โดย บล.ภทัร ทําหน้าที่เป็นคูส่ญัญากบัผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลกัทรัพย์ 
เป็นการให้บริการตามความประสงค์ของลกูค้า โดยธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นีม้ีสว่นช่วยพฒันากลยทุธ์ใน
การลงทนุและเป็นการเสนอทางเลอืกใหมใ่ห้กบันกัลงทนุ 

บล.เคเคเทรด  ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าประเภทบคุคลทัว่ไป ทัง้ชาวไทยและ
ตา่งประเทศ ทัง้ประเภทบญัชีเงินสดและบญัชีมาร์จิน้  โดยลกูค้าสามารถใช้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นเจ้าหน้าที่ ผู้
แนะนําการลงทนุ หรือสง่คําสัง่ซือ้ขายด้วยตนเองผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

ในปี 2556 บล.เคเคเทรด มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในอนัดบัท่ี 2 5 หรือคิดเป็น
สว่นแบง่การตลาดร้อยละ 1.30 ของมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 6  บล. เคเคเทรด  มีรายได้คา่นายหน้าจากการเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์จํานวน   574.1 ล้านบาท และรายได้คา่นายหน้าจากการเป็นตวัแทนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจํานวน   47.3  
ล้านบาท 

 
2) ธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking Business) 

บล.ภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ โดยให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์      
บล.ภทัร เป็นหนึง่ในผู้นําในธุรกิจวานิชธนกิจ โดยได้ทําหน้าที่ในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จดัการการจดั
จําหนา่ยหลกัทรัพย์ให้แก่หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชัน้นําตา่งๆ ของประเทศ   

ตวัอยา่งผลงานท่ีผา่นมาของ บล.ภทัร ได้แก่ การจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ให้แก่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) บริษัท ปตท. 
สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท บริษัท 
ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท โรงกลัน่นํา้มนัระยอง จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  
และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรทเป็นต้น  

ในปี 2556 บล.ภทัร สามารถช่วยให้ลกูค้าสามารถระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 82 ,469 
ล้านบาท โดยสามารถแบง่ประเภทการเสนอขายหลกัทรัพย์ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 2 รายการ  

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของ
โครงการ 

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความส าเร็จในการด าเนินการ 

 กองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบขนสง่มวลชน
ทางราง บีทีเอสโก
รท (BTSGIF) 

การเสนอขายหนว่ย
ลงทนุเป็นครัง้แรก
ตอ่ประชาชนทัว่ไป 

62,510  เป็น IPO ของกองทนุรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานกองแรก 

 เป็น IPO ท่ีมีมลูคา่ของรายการ
สงูสดุของประเทศไทย 

 ได้รับรางวลั Finance Asia 2013 
Country Awards – Best IPO in 
Asia 

 
บริษัท เอ็ม เค เรส
โตรองค์ กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) (MK) 

การเสนอขายหุ้น
สามญัเป็นครัง้แรก
ตอ่ประชาชนทัว่ไป 

9,107 - 
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2) การเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดั 1 รายการ  

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของ
โครงการ 

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความส าเร็จในการด าเนินการ 

 

บริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั 
(มหาชน) 

การเสนอขายหุ้น
สามญัในวงจํากดั 

10,852 - 

 
นอกจากนี ้ บล.ภทัร ยงัเป็นผู้ที่มีบทบาทสาํคญัในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบับริษัทตา่งๆ ในการควบรวม

กิจการ  การหาผู้ ร่วมทนุและพนัธมิตรทางธุรกิจ  การปรับโครงสร้างกิจการ  และการให้บริการและคําแนะนําตราสารทาง
การเงินตา่งๆ โดยในปี 255 6 บล.ภทัร ได้ทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการ การทําธุรกรรมซือ้ขายสนิทรัพย์และ
กิจการ  หลายรายการ  ซึง่รวมถึงการเข้าซือ้กิจการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) โดย Bank of Tokyo 
Mitsubishi UFJ ที่ได้รับรางวลัจากองค์กรตา่งประเทศทัง้หมดสองรางวลั 

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของ
โครงการ 

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) 

ความส าเร็จในการด าเนินการ 

 

Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ 
Limited 

การเข้าซือ้กิจการของ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จํากดั (มหาชน) 

170,575  ได้รับรางวลั Triple A 2013 
Country Awards – Best Deal 

 ได้รับรางวลั Finance Asia 
2013 Country Awards – Best 
Thailand Deal 

 

บริษัท สยามแม็ค
โคร จํากดั 
(มหาชน) 

ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้กบับริษัท 
สยามแม็คโคร จํากดั 
(มหาชน)ในการเข้าซือ้
กิจการโดยบริษัท ซีพี 
ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

185,031 - 

 

ในปี 2556 มีการดําเนินการเข้าซือ้ และ/หรือควบรวมกิจการ โดยบริษัทขนาดใหญ่หลาย ธุรกรรมเช่นการเข้าซือ้
กิจการของ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จํากดั (มหาชน) โดย Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ที่ บล.ภทัร ได้ทําหน้าที่เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงิน และการเข้าซือ้กิจการของ บริษัท สยามแม็คโคร  จํากดั (มหาชน) โดย บริษัท ซีพี ออลล์  จํากดั 
(มหาชน) ที่ บล.ภทัร ทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับปี 2557 นี ้บล.ภทัร จะดําเนินการเพื่อเน้นการเพิ่มรายได้คา่ธรรมเนียมในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินใน
ธุรกรรมการควบรวมกิจการ และการระดมทนุของบริษัทในประเทศผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะเดียวกนั บล.ภทัร จะ
ทําการตลาดในเชิงรุกมากขึน้ เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าใหม ่รวมถึงบริษัทขนาดกลาง ซึง่เดิมไมไ่ด้เป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
โดยการเสนอผลติภณัฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมตอ่ลกูค้าแตล่ะราย บล.ภทัร จะมุง่เน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการ
เข้าถึงช่องทางการระดมทนุโดยผา่นตลาดทนุ  และยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะแนะนําผลติพนัธ์ทางการเงินรูปแบบใหม ่เพื่อ
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ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า เช่น กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ โดย 
บล.ภทัร จะประสานงานกบัธนาคารเกียรตินาคิน พนัธมิตรทางธุรกิจตา่งๆ และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ในการนําเสนอ
ผลติภณัฑ์สาํหรับลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) ที่ครบวงจร และหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้กบัลกูค้า 
ซึง่รวมถึงโอกาสในการเข้าซือ้หรือควบรวมกิจการทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

3) ธุรกิจการลงทุน (Investment Business) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี ้
3.1) การลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว  

 ดําเนินการโดยฝ่ายลงทนุ ( Direct Investment Department) ของทนุภทัร ภายใต้กํากบัดแูลของ
คณะกรรมการการลงทนุ ( Investment Committee) ของธนาคาร โดยคณะกรรมการการลงทนุจะพิจารณาอนมุตัิ
การเข้าลงทนุหรือจําหนา่ยเงินลงทนุในแตล่ะคราวและพิจารณาอตัราผลตอบแทนและระดบัความเสีย่งที่เหมาะสม 
ฝ่ายลงทนุสามารถลงทนุได้ในหลกัทรัพย์ประเภททนุหรือกึ่งทนุ ทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการลงทนุทัง้
ในและตา่งประเทศ โดยมีระยะเวลาการลงทนุเฉลีย่ระหวา่ง 3-5 ปี ทัง้นี ้ฝ่ายลงทนุจะลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เช่ือวา่มี
ราคาตํ่ากวา่มลูคา่ทางปัจจยัพืน้ฐานท่ีควรจะเป็น ( Undervalued Stock) ซึง่กิจการดงักลา่วจะต้องมีผู้บริหารที่มี
ความสามารถ มีโครงสร้างทางธุรกิจ ( Business Model) ที่ดี มีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจ และมีศกัยภาพในการ
สร้างผลตอบแทนตอ่ทนุท่ีดี (Return on Invested Capital) นอกจากนี ้กิจการดงักลา่วจะต้องมีความสามารถในการ
แขง่ขนัท่ียัง่ยืน (Sustainable Competitive Advantage) ในการพิจารณาการลงทนุฝ่ายลงทนุจะทําการเข้าเยี่ยมชม
กิจการ (Company Visit) การสมัภาษณ์ผู้บริหาร การวิเคราะห์สภาวะอตุสาหกรรม การวิเคราะห์มลูคา่พืน้ฐานของ
หลกัทรัพย์ การศกึษาระบบการควบคมุภายในและระบบธรรมาภิบาลของบริษัทท่ีจะเข้าลงทนุ และความเสีย่งในการ
ลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อให้แนใ่จวา่การลงทนุดงักลา่วสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในความเสีย่งที่เหมาะสม 

ในการบริหารความเสีย่ง ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีนโยบายวิเคราะห์การลงทนุ ทัง้ในด้านโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทนุ โดยจะกําหนดและจดัเตรียมข้อเสนอการลงทนุ ซึง่จะรวมถึงการกําหนด
ระยะเวลา เง่ือนไข และแนวทางในการจําหนา่ยเงินลงทนุ โดยที่คณะกรรมการการลงทนุจะต้องพิจารณาอนมุตัิ
ข้อเสนอการลงทนุก่อนการลงทนุทกุครัง้ ซึง่จะแตกตา่งกนัตามแตล่ะกรณี และเมื่อลงทนุแล้ว คณะกรรมการการ
ลงทนุจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสีย่งติดตามการลงทนุเป็นรายวนัภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่งที่
กําหนด โดยกําหนดให้มีการแจ้งหรือเรียกประชมุคณะกรรมการการลงทนุเพื่อทบทวนการลงทนุทกุครัง้ที่ราคาตลาด
ของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุเกิดผลขาดทนุถึงระดบัท่ีกําหนดไว้ หรือมีการเปลีย่นแปลงในการถือครองการลงทนุท่ีทําให้
เกิดความเสีย่งจากการกระจกุตวัของการลงทนุท่ีมากเกินกําหนด (Concentration Risk) รวมทัง้มีการประเมินความ
เสีย่งของเงินลงทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์ ( Market Risk) เป็นระยะ นอกจากนี ้ฝ่ายลงทนุ
ของทนุภทัรจะคอยติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีได้เข้าลงทนุ เพื่อตรวจสอบและประเมินการลงทนุอยูเ่สมอ 
และอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่งๆ เช่น ตราสารอนพุนัธ์ ในการป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทนุได้ โดยการ
ตดัสนิใจในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ จะอยูใ่นกรอบการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทนุ 

ทัง้นี ้ทนุภทัรได้ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ( Conflicts of Interest) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสยีเปรียบในการลงทนุของทนุภทัร และการ
ลงทนุของลกูค้าของ บล.ภทัร ดงันัน้ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรจึงเป็นเสมือนนกัลงทนุทัว่ไปท่ีเป็นลกูค้าคนหนึง่ของบล.
ภทัร และไมม่ีสทิธิได้รับข้อมลูหรือบทวิจยัที่แตกตา่งจากลกูค้ารายอื่นของบล.ภทัร นอกจากนี ้ยงัมีการกําหนด
นโยบายในการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน และ Chinese Wall ระหวา่งสอง
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บริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาลท่ีดี และขจดัปัญหาใดๆ ทางด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจมีขึน้ในอนาคต 

สาํหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัททนุภทัรได้กําหนดวงเงินในการลงทนุเพิ่มสทุธิในปี 2556 เป็นจํานวน
ไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท ทัง้นี ้นโยบายดงักลา่วอาจปรับเปลีย่นไปตามแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ 
และสภาวะตลาดทนุ ณ สิน้ปี 2556 ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์คงเหลอืมลูคา่ 1,597 ล้านบาท มี
ผลตอบแทนจากการลงทนุจํานวน 47 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากเงินปันผล 62 ล้านบาท กําไรจากการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ ( realized gain) จํานวน 559 ล้านบาท และมีการเปลีย่นแปลงของกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ ( change in 
unrealized gain) เป็นรายการขาดทนุ 574 ล้านบาท 

3.2) การค้าหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  
ดําเนินการโดยฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Equity & Derivatives Trading 

Department) ของ บล.ภทัร ปัจจบุนัมีกลยทุธ์การลงทนุ 3 ประเภท ได้แก่ 
3.2.1  Arbitrage Trade 
เป็นการลงทนุระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี  ในหลกัทรัพย์ประเภททนุ (Equity) และกึ่งทนุ (Equity-Link) ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนพุนัธ์ อนัได้แก่ หลกัทรัพย์ที่มีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่ตลาด
ตัง้แต ่3,000 ล้านบาทขึน้ไป สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและออปชัน่ (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าและออปชัน่นัน้ๆ ) และ ETF ภายใต้หลกัการลงทนุแบบ Market Neutral มุง่เน้นการหากําไรจากผลตา่งของ
ราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงและตราสารอนพุนัธ์ของหลกัทรัพย์นัน้ รวมถึงหลกัทรัพย์หรือตราสารอนพุนัธ์ที่มีหลกัทรัพย์
อ้างอิงเดียวกนั  ภายใต้กรอบการลงทนุและความเสีย่งที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการการลงทนุของธนาคารและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอตัราตามที่คณะกรรมการการลงทนุกําหนด โดยจะทําการ
ซือ้และขายหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารอนพุนัธ์ เพื่อลดความเสีย่งด้านราคาของตลาดโดยรวมที่อาจเกิดขึน้ 

3.2.2  System Trade 
เป็นการลงทนุระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปีในหลกัทรัพย์ประเภททนุ ( Equity) และกึ่งทนุ ( Equity-Link) ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนพุนัธ์ อนัได้แก่ หลกัทรัพย์ที่มีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่ตลาด
ตัง้แต ่3 ,000 ล้านบาทขึน้ไป สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและออปชัน่ (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าและออปชัน่นัน้ๆ ) และ ETF โดยอาศยัข้อมลูจากการศกึษาแบบจําลองและทดสอบความสมัพนัธ์ด้านราคา
หรือข้อมลูทางสถิติของตราสารท่ีจะลงทนุ เพื่อหาลกัษณะและโอกาสในการสร้างผลกําไรจากความแตกตา่งหรือ
พฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของราคา โดยฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะทําการซือ้และ/หรือขาย
หลกัทรัพย์และ/หรือตราสารอนพุนัธ์อยา่งเป็นระบบตามแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  

3.2.3  Financial Product and Service 
เป็นการเสนอขายและให้บริการเก่ียวกบัตราสารทางการเงิน ซึง่ตราสารทางการเงินท่ีฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และ

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าได้ทําการออกและเสนอขายในปัจจบุนั ได้แก่ หุ้นกู้อนพุนัธ์  ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ และ
สญัญาอนพุนัธ์ที่ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ ( OTC Derivatives) โดยหุ้นกู้อนพุนัธ์เป็นตราสารหนีร้ะยะสัน้ท่ี
ผลตอบแทนของตราสารจะอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์อ้างอิงตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญา สว่นใบสาํคญัแสดงสทิธิ
อนพุนัธ์เป็นตราสารที่ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านําขึน้ทะเบียนเพื่อซือ้ขายผา่นระบบของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยมีทัง้ประเภทใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ที่ให้สทิธิซือ้ และใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ที่ให้สทิธิขาย 
และสญัญาอนพุนัธ์ที่ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ (OTC Derivatives) เป็นสญัญาอนพุนัธ์ที่เป็นการเข้าทําสญัญา
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ระหวา่งคูค้่าที่กําหนดให้มีการให้ผลตอบแทนอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์อ้างอิงตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญา ในการ
ออกและเสนอขายตราสารดงักลา่ว ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะเป็นผู้ประเมินและกําหนดราคา
เสนอซือ้และ/หรือราคาเสนอขาย โดยอ้างอิงกบัปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอตัราที่เหมาะสม 

ในการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการจํากดัปริมาณการ
ลงทนุตามสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ กําหนดเพดานมลูคา่ความเสีย่ง ( VaR Limit) และเพดานสาํหรับผล
ขาดทนุสะสม และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสีย่ง บล.ภทัร ติดตามการลงทนุและจดัทํารายงานเป็นรายวนัเพื่อ
สง่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ หากมลูคา่การลงทนุหรือคา่ความเสีย่งใดมีคา่เกินกวา่วงเงินหรือกรอบความเสีย่งที่ได้
กําหนดไว้ ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้องลดฐานะการลงทนุดงักลา่วให้ลงมาอยูภ่ายใต้วงเงิน
หรือกรอบความเสีย่งที่กําหนดภายในเวลาที่กําหนดไว้   

สาํหรับปี 2556 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีวงเงินสดสงูสดุสาํหรับการลงทนุท่ีได้รับการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร เป็นจํานวนไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท และคณะกรรมการการลงทนุได้กําหนด
วงเงินสงูสดุภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร ได้อนมุตัิไว้ โดยแบง่ประเภทตามกลยทุธ์การลงทนุ 3 กลุม่ 
คือ 1) ไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท สาํหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade (สามารถโยกวงเงินจากการลงทนุ
โดยใช้กลยทุธ์อื่นมาได้เนื่องจากการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade มีความเสีย่งตํ่ากวา่) 2) ไมเ่กิน 300 ล้าน
บาทสาํหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ System Trade และ 3) ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท สาํหรับกลยทุธ์ Financial 
Product and Service (ไมน่บัรวมมลูคา่หุ้นกู้อนพุนัธ์ที่เสนอขายได้)   

ณ สิน้ปี 2556 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีมลูคา่เงินลงทนุสทุธิคงเหลอืเป็นจํานวน  
4,205 ล้านบาท มียอดมลูคา่หุ้นกู้อนพุนัธ์คงค้างสทุธิเป็นจํานวน 1 ,509 ล้านบาท รวมเป็นมลูคา่เงินสดที่ใช้สาํหรับ
การลงทนุเป็นจํานวน 2,696 ล้านบาท 

3.3) การลงทุนระยะสัน้โดยใช้กลยุทธ์เฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) 
  ดําเนินการโดยฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภทัร เป็นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุและตราสารอนพุนัธ์ โดย

อาศยักลยทุธ์การลงทนุอยา่งเป็นระบบ ( Systematic Strategy) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ( Quantitative) และการ
บริหารความเสีย่งที่เหมาะสม มีระยะเวลาในการลงทนุสัน้ไมเ่กิน 1 ปี โดยมุง่หมายให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในอตัราตามที่คณะกรรมการการลงทนุของธนาคารกําหนด 

ในการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่งกําหนดให้มีการติดตามสอบทานสดัสว่นการลงทนุ 
มลูคา่ความเสีย่งของพอร์ตลงทนุ และผลการดําเนินงานในทางสถิติ จํากดัปริมาณการลงทนุตามสภาพคลอ่งของ
หลกัทรัพย์ที่ลงทนุ จํากดัผลขาดทนุวา่เมื่อมีผลขาดทนุสะสมเกินมลูคา่ที่คณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร
กําหนด  ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์จะหยดุทําการซือ้ขายและเข้ารายงานกบัคณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร เพื่อพิจารณา
การลงทนุในขัน้ตอ่ไป โดยฝ่ายบริหารความเสีย่ง บล.ภทัร ทําหน้าที่ติดตามและรายงานให้ฝ่ายจดัการทราบเป็น
รายวนั 

สาํหรับปี 2556 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีวงเงินสาํหรับลงทนุท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร 
จํานวนวงเงินเร่ิมต้นไมเ่กิน 4,460 ล้านบาท โดย ณ สิน้ปี 2556 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิรวมเป็นจํานวน 
3,417 ล้านบาท 
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4) ธุรกิจจัดการลงทุน (Asset Management Business) 
ดําเนินการโดย 2 หนว่ยงาน ได้แก่ ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคลของ บล.ภทัร และบลจ.ภทัร 

บล.ภทัร ได้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคลโดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของ บล.ภทัร 
สาํหรับธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคลครอบคลมุทัง้บคุคลธรรมดา นิติบคุคล ทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ โดยปัจจบุนั
มุง่เน้นการลงทนุในประเทศเป็นหลกั  

ธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคลเป็นการให้บริการด้านการบริหารทรัพย์สนิตามที่ได้รับมอบหมายจากลกูค้า โดย
นโยบายการลงทนุสามารถกําหนดให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย เพื่อให้สอดคล้องกบัความเสีย่งที่
ยอมรับได้ โดยผู้จดัการกองทนุจะตดัสนิใจลงทนุเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลกัทรัพย์ตามนโยบายและข้อตกลงที่
ลกูค้าให้ไว้ ทัง้นี ้ผลตอบแทนจากการให้บริการอยูใ่นรูปคา่ธรรมเนียมตามที่ได้ตกลงกนัไว้ในสญัญาจดัการกองทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บล.ภทัร มีกองทนุสว่นบคุคลภายใต้การจดัการรวม 108 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
รวม 4,414 ล้านบาท 

บล.ภทัร คํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นสาํคญั จึงให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์และการควบคมุข้อมลูภายใน เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสยีเปรียบในการลงทนุของบริษัท การ
ลงทนุของลกูค้า และการจดัการกองทนุสว่นบคุคลเพื่อลกูค้า บล.ภทัร ถือวา่ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคลเป็นเสมือนนกัลงทนุ
ทัว่ไปท่ีเป็นลกูค้าคนหนึง่ ซึง่ทําให้ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคลสามารถพิจารณาเลอืกทําธุรกรรมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์กบั
บริษัทหลกัทรัพย์อื่นได้ รวมถึงการใช้บทวิเคราะห์วิจยัจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหนว่ยงานอื่นใดนอกเหนือจากบล.ภทัร 
ได้อยา่งอิสระ อีกทัง้ยงัมีการทําการศกึษาวิเคราะห์การลงทนุด้วยตวัเองโดยสว่นงานวิเคราะห์การลงทนุของฝ่ายกองทนุ
สว่นบคุคล โดยการออกสมัภาษณ์ผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการ หรือหนว่ยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้มาซึง่มมุมองการลงทนุท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ลกูค้ามากที่สดุ  

บลจ.ภทัร ประกอบธุรกิจจดัการกองทนุทกุประเภท ภายใต้ใบอนญุาตประกอบกิจการจดัการกองทนุรวม และ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคล ให้บริการด้านการจดัการลงทนุแก่ลกูค้าบคุคลทัว่ไปหรือลกูค้า
องค์กร นิติบคุคลที่สนใจการลงทนุในกองทนุรวม กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ หรือกองทนุสว่นบคุคล  

ที่ผา่นมา บลจ.ภทัร มุง่เน้นการจดัการกองทนุรวมและกองทนุอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั โดย ณ สิน้ปี 2556 บลจ.
ภทัร มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิภายใต้การบริหารจดัการรวม 24,725 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทนุทัง้หมด 26 กองทนุ  

 

2.1.3 ธุรกิจธนบดีธนกิจ  
ให้บริการด้านการบริหารจดัการทางการเงิน การให้คําปรึกษาด้านการลงทนุ รวมถึงการเป็นตวัแทนขายและรับ

ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่กลุม่ลกูค้าบคุคลสนิทรัพย์สงู (High Net -Worth Individual)   
ธนาคารได้รวบรวมผลติภณัฑ์ด้านเงินฝากและการลงทนุท่ีหลากหลาย เพื่อนําเสนอให้ตรงตามความต้องการของ

ลกูค้า ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์เงินฝากของธนาคารเอง และผลติภณัฑ์ด้านการลงทนุ ประกอบด้วย กองทนุรวมทกุ
ประเภท ได้แก่ ตราสารทนุ  ตราสารหนี ้ สนิค้าโภคภณัฑ์ ตราสารอนพุนัธ์ และ อสงัหาริมทรัพย์  และผลติภณัฑ์ประกนั
ชีวิต ทัง้แบบสะสมทรัพย์ บํานาญ คุ้มครองชีวิต นอกจากนี ้ยงัมีบริการ E-Banking บริการด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน 

ธนาคารเกียรตินาคินเป็นตวัแทนจําหนา่ยกองทนุรวมของบริษัทจดัการกองทนุ ตา่งๆ และเป็นพนัธมิตรกบับริษัท
ประกนัชีวิต ให้บริการผลติภณัฑ์ประกนัชีวิต (Bancassurance) 
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2.1.4 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  
ดําเนินการโดยธนาคารและกองทนุรวม 8 กอง ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ธนาคารถือหนว่ยลงทนุ ธนาคารได้เร่ิมทํา

ธุรกิจบริหารหนีใ้นปี 2542 จากการประมลูสทิธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินมาจากองค์การ
เพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) และระหวา่งปี 2546 - 2549 ธนาคารได้ประมลูหนีจ้ากกรมบงัคบัคดี ซึง่เป็น
หนีท้ี่อยูใ่นกระบวนการทางกฎหมาย และในปี 2553 ธนาคารได้ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอล และ
กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล ซึง่มีลกัษณะการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกบักองทนุรวมอื่น  ๆ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ ประกอบด้วย ฝ่ายจดัการหนี ้ ฝ่ายสนบัสนนุการ บริหารหนี ้ทําหน้าที่ดแูลและเจรจาปรับ
โครงสร้างหนี ้และ ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิรอขาย รับผิดชอบการขายทรัพย์สนิรอขาย  โดยมีรายละเอียด ทรัพย์รอขาย ใน 
www.kkasset.com ให้กบัลกูค้าผู้สนใจค้นหาทรัพย์สนิตามประเภทของทรัพย์สนิ ทําเล พืน้ท่ี หรือช่วงราคาได้ตาม
ต้องการ 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.2.1 ช่องทางการให้บริการ 

 กลุม่ธุรกิจมีช่องทางการให้บริการโดยตรงผา่น 4 บริษัท คือ ธนาคาร บล.ภทัร  บล.เคเคเทรด  และบลจ.ภทัร  
นอกจากนี ้ยงัมีตวัแทนจําหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินบางประเภท โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

1) ธนาคารเกียรตินาคิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ธนาคารมีสาขา รวมทัง้สิน้ 87 สาขา (รวมสาํนกังานใหญ่) โดยเน้นเปิดสาขาใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นสว่นใหญ่ เพื่อรองรับธุรกรรมเงินฝาก และยงัคงเพิ่มสาขาในตา่งจงัหวดัเพื่อรองรับการ
เติบโตของสนิเช่ือให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ควบคูก่บัการขยายฐานลกูค้าเงินฝากไปยงัตา่งจงัหวดั ทัง้นี ้
จํานวนสาขาของธนาคารแบง่ตามภมูิภาค เป็นดงันี ้

ภาค จํานวนสาขา 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 34 
กลาง 10 
ตะวนัออก 7 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 16 
ใต้ 8 
เหนือ 12 

รวม 87 
 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีศนูย์ประมลูรถยนต์ 2 แหง่ ได้แก่ ศนูย์ประมลูรถยนต์  ถนนบางนา-ตราด กม.8  และ
จงัหวดัอดุรธานี เพื่อสามารถรองรับการประมลูรถได้อยา่งทัว่ถึงทกุภมูิภาค  

นอกจากนี ้ สายเครือขา่ยการขายและการบริการ ของธนาคาร ทําหน้าที่กําหนด ออกแบบ พฒันาช่องทาง
บริการ  และสร้างเครือขา่ยการขายให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ครอบคลมุการ บริการ ผา่นช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  เสมือนเป็นธ นาคารสว่นตวัตลอด 24 ชัว่โมง ให้แก่ลกูค้า ได้แก่ บริการ  เคเค เอทีเอ็ม ( KK ATM 
service) ลกูค้าสามารถใช้ บริการได้ที่เคร่ือง ATM ของทกุธนาคารในเครือขา่ย ATM POOL ทัว่ประเทศ  บริการ
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ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (KK E-Banking Service) ลกูค้าสามารถทําธุรกรรมออนไลน์พืน้ฐาน   บริการธนาคารทาง
โทรศพัท์มือถือ ( KK Alert Service) เป็นบริการแจ้งเตือนธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ  SMS ไปยงัโทรศพัท์มือถือ
ของลกูค้า  

ธนาคารยงัมี ศนูย์บริการลกูค้า (KK Contact Center) โทร. 02-680-3333 คอยให้บริการตา่งๆ ผา่นร ะบบ
โทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตัิทกุวนั การสอบถามข้อมลูผา่นเวบไซด์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) 

2) บล.ภทัร  
ให้บริการผา่นสาํนกังานใหญ่  ที่อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310  โทร. 0-2305-9000  
3) บล.เคเคเทรด (เดิมชื่อ บล.เกียรตินาคิน)   

ให้บริการผา่น สาํนกังานใหญ่ที่ ชัน้ 7 อาคารอมัรินทร์ทาวเ วอร์  และสาํนกังานสาขาอีก 11 แหง่ นอกจากนี ้
ลกูค้าสามารถติดตอ่ฝ่ายบริการลกูค้า โทร. 0-2680-2888  ทัง้นี ้สาขา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้

เขตพืน้ท่ี จํานวน สาขา 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล    3 อโศก  บางนา  นนทบรีุ  

ตา่งจงัหวดั 
 

   8 ขอนแก่น เชียงใหม ่ระยอง ชลบรีุ  พิษณโุลก สมทุรสาคร  
หาดใหญ่  นครศรีธรรมราช 

 

4) บลจ.ภทัร (เดิมชื่อ บลจ.เกียรตินาคิน) 
มีช่องทางการจดัจําหนา่ยกองทนุตา่งๆ ผา่นสาํนกังานใหญ่ ตัง้อยู่ ชัน้ 25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ์ 

ทาวน์เวอร์ บี  252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310  โทร. 0-2305- 9800 และ
ดําเนินการผา่นตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เช่น ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลกัทรัพย์ 
ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน เพื่อกระจายฐานลกูค้าและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลกูค้าได้กว้างขวางยิ่งขึน้   

 
2.2.2 สภาวะตลาดและการแข่งขัน  

1)  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จํานวน 14 แหง่ เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ฯ จํานวน 11 แหง่ โดยสามารถ จดัอนัดบัตาม ขนาดของสนิทรัพย์  เงินฝาก และเงินให้
สนิเช่ือสทุธิ ตามรายงานยอ่แสดงทรัพย์สนิและหนีส้นิ (ธ.พ.1.1) ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2556 ได้ดงันี ้

http://www.kiatnakin.co.th/


 แบบ 56-1 ประจําปี 2556 

 

สว่นที่ 1-2 หน้า 2-1 

  22..    ลักษณะลักษณะการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจ  
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ภายหลงัการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและทนุภทัรเป็นผลสาํเร็จ กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร แบง่การ
ดําเนินธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจ  ได้แก่  1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2) ธุรกิจตลาดทุน 3) ธุรกิจธนบดีธนกิจ และ 4) ธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 โครงสร้างรายได้ธนาคารและบริษัทย่อย  
ตัง้แตว่นัท่ี 12 กนัยายน 2555 เป็นต้นไป ผลการดําเนินงานของทนุภทัรและ บล.ภทัร ได้รวมในงบการเงินรวม โดย

โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทยอ่ยตามงบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้
 

 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้ 11,296 118.5 14,452 125.5 15,809 111.2 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 4,821 50.6 7,339 63.7 7,462 52.5 
รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ 6,476 68.0 7,113 61.8 8,347 58.7 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 1,573 16.5 2,573 22.3 4,838 34.0 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 1,071 11.2 1,429 12.4 1,598 11.2 
ธุรกิจตลาดทนุ 450 4.7 1,035 9.0 3,034 21.3 
อื่นๆ 52 0.5 108 0.9 206 1.4 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 154 1.6 292 2.5 481 3.4 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 1,419 14.9 2,281 19.8 4,357 30.7 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ  (12) (0.1) 226 2.0 443 3.1 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 180 1.9 443 3.8 637 4.5 
กําไร (ขาดทนุ) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,245 13.1 1,224 10.6 (55) (0.4) 
รายได้จากเงินปันผล 55 0.6 23 0.2 206 1.4 
รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ 167 1.8 209 1.8 276 1.9 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 9,530 100.0 11,518 100.0 14,211 100.0 
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2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ  

2.1.2 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์   
แบง่เป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ สนิเช่ือรายยอ่ย สนิเช่ือธุรกิจ สนิเช่ือบรรษัท และตลาดการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) สินเชื่อรายย่อย 
ดําเนินการโดยสายธนาคารรายยอ่ยของธนาคาร เน้นการให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้ารายยอ่ยที่เป็นบคุคล

ธรรมดา โดยมีผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินที่สาํคญั ดงันี ้

1.1) สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์  

ธนาคารให้บริการ สนิเช่ือ เช่าซือ้ รถยนต์ทกุประเภท ทัง้รถใหม ่และใช้แล้ว ซึง่รวมถึงรถยนต์นัง่ รถยนต์
อเนกประสงค์ รถยนต์เชิงพาณิชย์  แก่บคุคล หรือนิติบคุคล ที่ต้องการซือ้รถยนต์มาใช้งานโดยทัว่ไป ผู้ เช่าซือ้จะชําระ
เงินดาวน์สว่นหนึง่ และผอ่นชําระคา่งวดเป็นจํานวนเทา่ๆ กนั ตลอดอายสุญัญาเช่าซือ้  และ/หรือธนาคารมีกรรมสทิธ์ิ
ในทรัพย์สนิตามกฎหมายจนกวา่ผู้ เช่าซือ้จะผอ่นชําระเงินกู้ครบถ้วน  ระยะเวลาการเช่าซือ้ 12-84 เดือน  และมีอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ตามอตัราตลาด ณ วนัท่ีทําสญัญา 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้บริการด้านอื่นๆ เก่ียวกบัรถยนต์ เช่น บริการตอ่ภาษีรถยนต์ประจําปี บริการด้าน
การขอใบอนญุาตเก่ียวกบัรถยนต์ บริการด้านการทําประกนัภยั และภาษีรถยนต์อีกด้วย ซึง่ให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ี
ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั  

สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 70.2 ของสนิเช่ือรวม โดยมีอตัราการ
เติบโตของเงินให้สนิเช่ือร้อยละ 9.8 จาก 122,093  ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็น 134,019 ล้านบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีสดัสว่นการให้สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วเฉลีย่ร้อยละ 53 ตอ่ร้อยละ 47  
ในปี 2556 และแบง่สดัสว่นสนิเช่ือเช่าซือ้ตามภมูิภาคและประเภทของรถ ได้ดงันี ้

ต่างจังหวดั 

ร้อยละ 75

กรุงเทพฯ

ร้อยละ 25

 

รถเก๋ง

ร้อยละ 36

รถกระบะ

ร้อยละ   

รถตู้  

รถบรรทุก
ร้อยละ 15

 
  ธนาคารยงัคงมุง่เน้นท่ีจะขยายธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป โดยให้ความสาํคญักบัก ารบริการท่ี

รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และเน้นควบคมุคณุภาพของสนิเช่ือให้อยูใ่นระดบัท่ีดี  สาํหรับการ กําหนดอตัราดอกเบีย้การ
ให้กู้ยืมจะอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตัราตลาด  และสอดคล้องกบัระยะเวลาการผอ่นชําระ 
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1.2) สินเชื่อบุคคล 

สนิเช่ือบคุคล เป็นสนิเช่ือ อเนกประสงค์ เพื่อช่วยเสริมสภาพคลอ่งให้แก่ ลกูค้าเช่าซือ้รถยนต์ ที่มีประวตัิการ
ผอ่นชําระ ที่ดี  วงเงินสงูสดุ 5 เทา่ของรายได้ ผอ่นชําระนานสงูสดุถึง  48 เดือน โดยแบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่             
1) สนิเช่ือ Term Loan คือ สนิเช่ืออเนกประสงค์ที่ไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลคํา้ประกนัทําสญัญา   ผอ่นชําระคืน
ให้แก่ธนาคารเป็นจํานวนเงินแตล่ะงวดตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อช่วยเสริมสภาพคลอ่ง และ 2) สนิเช่ือ Revolving 
Loan ผู้ขอกู้จะได้รับเป็นวงเงินสนิเช่ือพร้อมบตัรกดเงินสด  KK Cash Card ซึง่เบิกถอนเป็นเงินสดได้ด้วยการใช้บตัร
ทํารายการเบิกถอนผา่นเคร่ือง ATM Pool โดยมีเง่ือนไขชําระคืนขัน้ตํ่าแตล่ะงวดตามที่ธนาคารกําหนด  

1.3) สินเชื่อเคหะ 

 สนิเช่ือเคหะ  เป็นบริการสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อซือ้ที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง  โดย
ธนาคารได้ขยายพืน้ท่ีการให้บริการจากเดิมเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจงัหวดัชลบรีุ ไปยงัทัว่ประเทศ  
นอกจากนี ้ธนาคารได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบับรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.)  ในการจดั
สนิเช่ือที่อยูอ่าศยัดอกเบีย้คงที่  ซึง่ บตท. ได้ทยอยจดัซือ้สนิเช่ือที่อยูอ่าศยัจากธนาคาร  

ธนาคารและบตท.  ได้ ดําเนินการตามโครงการร่วมมือกบัผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ในการออก
ผลติภณัฑ์สนิเช่ือที่อยูอ่าศยัสาํหรับลกูค้าโครงการ ฯ  โดยในปี 2555 ธนาคารได้โอนขายสนิเช่ือเคหะให้บตท . รวม
ทัง้สิน้ 1,003 ล้านบาท 

1.4) สินเชื่อ Micro SMEs 

 สนิเช่ือ Micro SMEs เป็นสนิเช่ือที่ให้แก่ลกูค้าบคุคลหรือ นิติบคุคลที่ประกอบธุรกิจขนาดเลก็ ทัง้ภาค
บริการ ค้าสง่ และค้าปลกี และมีวงเงินหลากหลายรูปแบบ อาทิ วงเงินเพื่อเป็นทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ  
วงเงิน O/D วงเงินเพื่อขยายกิจการ โดยแบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่  สนิเช่ือแบบไมม่ีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั  และสนิเช่ือ
แบบมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั     

1.5) บริการเงนิฝาก 

 ธนาคารให้บริการด้านเงินฝากกบักลุม่ลกูค้าทัง้ประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล  โดยจําแนกเป็น  3 
ประเภทหลกั ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์  และเงินฝากประจํา โดยเน้นการให้ผลตอบแทนที่
คุ้มคา่กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัมีการพฒันาผลติภณัฑ์และการให้บริการอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่ม
ระดบัความพงึพอใจของลกูค้า  

1.6) สินเชื่อรถเพื่อเงนิสด  (Car Cash) 

 สนิเช่ือรถเพื่อเงินสด ให้บริการวงเงินสนิเช่ือประเภท Term loan แก่ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิรถยนต์ท่ีปลอดภาระหนี ้
และนํามาเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนักบัทางธนาคาร โดยโอนเปลีย่นช่ือผู้ ถือกรรมสทิธ์ิเป็นธนาคาร โดยกลุม่ลกูค้า
เป้าหมาย คือ กลุม่ลกูค้าเคยจดัเช่าซือ้กบัธนาคาร และกลุม่ลกูค้าภายนอกทัว่ไป 

1.7) บริการประกันภยัและบริการประกันชีวิต (Bancassurance) 

ธนาคารให้บริการเป็นนายหน้าประกนัภยัทัง้ประกนัชีวิต และประกนัวินาศภยั โดยร่วมมือกบักลุม่พนัธมิตร  
หรือ บริษัทประกนัภยัชัน้นําที่มีช่ือเสยีง ในการออกแบบผลติภณัฑ์และบริการ ประกนัภยัประเภทตา่งๆ ให้ แก่ลกูค้า
สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร   ได้แก่ ประกนัภยัรถยนต์ทกุประเภท และประกนัชีวิต  (Car Shield) แบบคุ้มครอง
วงเงินสนิเช่ือรถยนต์ กรณีผู้ เช่าซือ้รถยนต์เสยีชีวิต  
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1.8) การประมูลรถยนต์ 

ธนาคารจดัให้มีการประมลูรถยนต์ใช้แล้วจากลกูค้าของธนาคาร ที่ศนูย์ประมลูรถยนต์ของธนาคาร  ซึง่มี  2 
แหง่ คือ ถนนบางนา-ตราด กม. 8 และจงัหวดัอดุรธานี ทกุเดือน  

ศนูย์ประมลูรถยนต์ของธนาคาร ได้รับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 เป็นแหง่
แรกในประเทศไทย ในปี 2554 เนื่องจากเป็นศนูย์ประมลูที่ให้บริการครบวงจรและมีมาตรฐานสาํหรับผู้ประกอบการ
รถใช้แล้ว และเป็นทางเลอืกสาํหรับประชาชนทัว่ไป  

 

2) สินเชื่อธุรกิจ  
สนิเช่ือธุรกิจ ณ สิน้ปี 2556 มียอดสนิเช่ือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.9 ของสนิเช่ือรวม ซึง่ประกอบด้วยสนิเช่ือ 2 

ประเภทหลกั คือ 1) สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 15.0 และ 2) สนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี มีสดัสว่น
ร้อยละ 11.0 ของสนิเช่ือรวม รายละเอียดของสนิเช่ือประเภทตา่งๆ มีดงันี ้

2.1)  สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคารให้บริการสนิเช่ือ สาํหรับผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์  หรือผู้ประกอบการพฒันาโครงการท่ีอยู่

อาศยัรายกลาง และราย เลก็ ทัง้ในกรุงเทพฯ  และสว่นภมูิภาค โดยมีทีมงาน ให้บริการสนิเช่ือครบวงจร  รวมถึง
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาอาชีพตา่งๆ ท่ีพร้อม ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง  ด้านสถาปนิกการ
ออกแบบ  ข้อมลูวิจยัและพฒันา  ข้อกฎหมายตา่งๆ  นอกจากนี ้ยั งมีเครือขา่ยให้การสนบัสนนุ ทัง้ด้านการตลาด 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการบริหารโครงการ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการทําธุรกิจของลกูค้า 

 สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เป็นสนิเช่ือประเภท Project Finance ที่มีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาโครงการ
ที่อยูอ่าศยั ที่ชดัเจน ธนาคารมุง่ เน้นความสะดวกให้แก่ลกูค้า โดยมีขัน้ตอนการอนมุตัิที่รวดเร็ว ให้วงเงินตรงตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ และกําหนดรูปแบบการผอ่นชําระให้สอดคล้องกบัรายได้ของลกูค้า   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีจํานวน 28,537 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 39.6
จากสิน้ปี 2555 แบง่ออกเป็น โครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบร้อยละ 74  โครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 24  และอื่นๆ 
ร้อยละ 2 

2.2)  สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี  
  สนิเช่ือที่ให้แก่กลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั   
ธนาคารมีสนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี ณ สิน้ปี 2556 จํานวน 20,897 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.8 จากสิน้ปี 2555 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้ 

2.2.1) สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ 
บริการสนิเช่ือที่ให้แก่ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า รวมถึง เซอร์วิส-อพาร์ทเม้นท์ อาคารท่ีอยู่

อาศยัรวมเพื่อเช่า  และหอพกั ทัง้ที่เป็นโครงการใหม่ และปรับปรุงโครงการเดิม โดยธนาคารมี สถาปนิก วิศวกร ดแูล
ให้คําปรึกษาเร่ืองแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างหอพกั หรืออพาร์ทเมนท์ให้ได้มาตรฐาน 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการท่ีมีที่ดินของตนเองอยูใ่นทําเลเป้าหมายต้องการสร้างที่พกัอาศยัให้
เช่า กลุม่ผู้ประกอบการท่ีมีหอพกัหรืออพาร์ทเม้นท์ที่เปิดดําเนินการแล้ว  และที่ต้องการเงินกู้ เพื่อนําไปใช้ขยายธุรกิจ 
หรือเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องพกั หรืออพาร์ทเม้นท์เพิ่มเติม  
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2.2.2) สินเชื่อธุรกิจขนส่ง (Logistics)  
บริการสนิเช่ือ ให้กบักลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่  เช่น กลุม่บรรทกุปนูซีเมนต์   กลุม่บรรทกุนํา้มนั   กลุม่

ขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการนําเข้าและสง่ออก   กลุม่ขนสง่ยานยนต์และอะไหล ่เป็นต้น  โดยมีบริการวงเงินสนิเช่ือ
ประเภทตา่งๆ  เช่น  วงเงินเช่าซือ้รถบรรทกุสบิล้อ รถบรรทกุหกล้อ  รถหวัลาก หางพว่งจํานวนตัง้แต ่ 2 คนัขึน้ไป   
วงเงินกู้ เพื่อซือ้ที่ดิน  ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในธุรกิจขนสง่   และวงเงินทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในกิจการขนสง่  รวมทัง้
วงเงินเช่าซือ้สาํหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถตู้ เป็นต้น 

2.2.3) สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน (Floor Plan) 
บริการสนิเช่ือให้กบั ผู้ประกอบการตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ใหม ่และเต็นท์รถมือสอง เพื่อเป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในธุรกิจรถยนต์  ได้แก่  วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน  วงเงินกู้  (Long Term Loan) รวมถึง  หนงัสอืคํา้ประกนั 
(LG) และเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกู้  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อที่จะสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจ
และขยายธุรกิจได้ในระยะยาว  

2.2.4) สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ 
มุง่เน้นการสนบัสนนุสนิเช่ือในธุรกิจโรงพิมพ์  และธุรกิจบรรจภุณัฑ์ ทัง้ประ เภทกระดาษ และพลาสติก   

เช่น สนิเช่ือเพื่อขยายโรงงาน   เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในธุรกิจ   วงเงินหมนุเวียนที่มีหลกัประกนัสาํหรับใช้ในธุรกิจ    
วงเงินชําระหนี ้(Refinance) และสนิเช่ือเพื่อการนําเข้า 

2.2.5) สินเชื่อธุรกิจทั่วไป 
บริการสนิเช่ือสนบัสนนุในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรสาํหรับการ

ก่อสร้าง วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน   วงเงินกู้  (Long Term Loan) วงเงินชําระหนี ้(Refinance) สาํหรับการสร้างโรงงาน
และการผลติวสัดเุพื่อการก่อสร้าง 

 
3) สินเชื่อบรรษัท  

ดําเนินการโดยสายสนิเช่ือบรรษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 ภายหลงัการร่วมกิจการกบัทนุภทัร โดย
มีวตัถปุระสงค์ในการสานตอ่ประโยชน์ร่วม  (Synergies) ที่เกิดจากการร่วมกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ  โดยอิงประโยชน์จาก
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ทีมงานของบล.ภทัร มีอยูก่บักลุม่ลกูค้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และบริษัท
ขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ทีมงานของบล.ภทัร ให้บริการด้านวานิชธนกิจ ที่ปรึกษาการเงิน การระดมทนุผา่นการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ประเภทตา่งๆ และบริการด้านการเงินและการลงทนุอื่น ร่วมกบัความเช่ียวชาญของธนาคารในการศกึษา
วิเคราะห์ พิจารณาสนิเช่ือ และเครือขา่ยของธนาคาร โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจอีกแขนงหนึง่และเป็นการกระจาย
ความเสีย่งและการกระจกุตวัของธุรกิจและสนิเช่ือรวมของธนาคารไมใ่ห้กระจกุตวัอยูเ่ฉพาะสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และ
อสงัหาริมทรัพย์เทา่นัน้ 

สายสนิเช่ือบรรษัทรับผิดชอบงานบริการสนิเช่ือให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทท่ียงัมิได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในทกุอตุสาหกรรมภายใต้กรอบนโยบายสนิเช่ือของธนาคาร ทัง้นี ้ไมร่วมกลุม่ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจสิง่พิมพ์และบรรจภุณัฑ์   ธุรกิจขนสง่  และธุรกิจฟลอร์แพลน ซึง่ดแูลโดยสายสนิเช่ือธุรกิจ 

กลุม่ธุรกิจมีเป้าหมายที่จะให้บริการ ด้านการเงินครอบคลมุทัง้ในมิติของกลุม่ลกูค้าและผลติภณัฑ์ทางการเงิน ที่
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าและเหมาะสมกบัจดุแข็งในการให้บริการของกลุม่ธุรกิจฯ  โดยสายสนิเช่ือบรรษัท
จะมุง่เน้นบริการด้านสนิเช่ือแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทลกูและบริษัทในเครือ บริษัทขนาด
ใหญ่ที่ยงัไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทข้ามชาติและบริษัทลกูหรือสาขา (Multi National 
Company) ทัง้นี ้ผลติภณัฑ์และบริการสนิเช่ือบรรษัท อาทิ สนิเช่ือเงินทนุหมนุเวียนเพื่อเสริมสภาพคลอ่ง (Working 
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Capital) สนิเช่ือสาํหรับโครงการขนาดใหญ่ (Project Finance) การจดัหาเงินกู้ ร่วม (Syndicated Loan) สนิเช่ือเพื่อการ
ลงทนุขยายงาน รวมตลอดถึงสนิเช่ือรูปแบบตา่งๆ ท่ีพฒันาขึน้ตามนวตักรรมทางการเงินของตลาดเงินและตลาดทนุ 

สายสนิเช่ือบรรษัทจะดําเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีมีทีมงานขนาดเหมาะสม เน้นการประสานงานกบัทีมงานของ   
บล.ภทัร  สายตลาดการเงิน และสายงานอื่นๆ เพื่อการให้บริการการเงินท่ีหลากหลายแก่กลุม่ลกูค้า มุง่สร้างความรู้ความ
เข้าใจเชิงกว้างและเชิงลกึในธุรกิจของลกูค้าเป้าหมาย รวมถึงตลาดการเงินและตลาดทนุ เพื่อทําการศกึษาวิเคราะห์ 
คดัเลอืกลกูค้าเป้าหมายและผลติภณัฑ์การเงินท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายระยะกลางที่จะดําเนินการจนสามารถสร้าง
ขนาดธุรกิจที่เหมาะสมกบัธนาคาร เพื่อการเติบโตของสนิทรัพย์และรายได้ ทัง้ยงัเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ และ
ความเสีย่งโดยเฉพาะความเสีย่งด้านกลยทุธ์และการกระจกุตวัของสนิเช่ือของธนาคาร 

 

4) ตลาดการเงนิ  
ดําเนินการโดยสายตลาดการเงิน ซึง่เป็นสายงานใหมท่ี่จดัตัง้ขึน้ในไตรมาส 1 ปี 2556  มีหน้าที่ให้บริการลกูค้า

รวมถึงให้คําปรึกษาในการทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบั ผลติภณัฑ์ทางการเงินตา่งๆ เช่น ธุรกรรม เงินตราตา่งประเทศ 
ธุรกรรมตราสารหนี ้และตราสารอนพุนัธ์ เพื่อช่วยบริหารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้ให้กบัลกูค้า 

ทัง้นี ้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ทางการเงินตา่งๆ  ในประเทศไทยมีการแขง่ขนักนัสงู ทัง้จากธนาคารพาณิชย์
ไทย สาขาธนาคารตา่งประเทศ และสถาบนัการเงินอื่นๆ  ในภมูิภาคที่เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ในปีที่ผา่นมา
ธนาคารได้เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ด้วยการจดัหาบคุลากรท่ีมีทกัษะในการบริหารจดัการ ผลติภณัฑ์ทางการ
เงิน เพิ่มศกัยภาพด้านเทคโนโลยี และปรับปรุงระบบการทํางาน ซึง่ทําให้ธนาคารมีความสามารถเพียงพอท่ีจะแขง่ขนักบั
ธนาคารพาณิชย์ไทยอื่นๆ ได้ในปัจจบุนั 

 

2.1.2 ธุรกิจตลาดทุน  
ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยของธนาคาร  ได้แก่ ทนุภทัร  บล.ภทัร  บล.เคเคเทรด  และ บลจ.ภทัร  โดยแบง่ธุรกิจ

หลกัออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้
1) ธุรกิจนายหน้า (Agency Business) 

บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลาด mai และตลาดอนพุนัธ์ โดย บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หมายเลข 6 และหมายเลข 19 ตามลาํดบั  

บล.ภทัร  ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์แก่ลกูค้าสถาบนัทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ และลกูค้าบคุคลรายใหญ่ (High Net-Worth Individual) ในขณะท่ี บล.เคเคเทรด ให้บริการแก่ลกูค้าบคุคล
ทัว่ไป 

ในปี 2556 บล.ภทัร มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในอนัดบัท่ี 9 หรือคิดเป็นสว่นแบง่
การตลาดร้อยละ 4. 39 ของมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์  (ไม่รวมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ) ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 6 บล.ภทัร มีรายได้คา่ธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เป็นจํานวน 1,380 ล้านบาท และมีสดัสว่นรายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภทสถาบนัและ
ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ประมาณร้อยละ 57.6 และร้อยละ 42.4 ตามลาํดบั  
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รายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภทสถาบนัของบล.ภทัร ร้อยละ 51.8 มาจากลกูค้าสถาบนั
ตา่งประเทศ รายได้จากเมอร์ริล ลนิช์ คิดเป็นร้อยละ 95.5 ของรายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จากลกูค้าประเภท
สถาบนัตา่งประเทศทัง้หมด ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งบล.ภทัร และเมอร์ริล ลนิช์ โดยเมอร์
ริล ลนิช์ จะดําเนินการสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ประเภททนุ ( Equity Securities) ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เพื่อบญัชีของตนอยา่งน้อยร้อยละ 80.0 ผา่น บล.ภทัร และเมอร์ริล ลนิช์ จะชําระคา่ธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบล.ภทัร ในอตัราตามที่ตกลงกนัในสญัญา 

ในสว่นของคําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลนิช์ เพื่อบญัชีลกูค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) เมอร์ริล ลนิช์ 
จะดําเนินการอยา่งสมเหตสุมผล ( Reasonable Endeavors) ภายใต้เง่ือนไขของการซือ้ขายในราคาที่ดีที่สดุ (Best 
Execution) เพื่อให้คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลนิช์ เพื่อบญัชีลกูค้ารายใหญ่ของตนเองทัง้หมดดําเนินการผา่น 
บล.ภทัร เช่นกนั  รวมทัง้ชําระคา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้แก่บล.ภทัร ในอตัราร้อยละ 60.0 ของ
คา่ธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเมอร์ริล ลนิช์ เพื่อบญัชีลกูค้ารายใหญ่ของตนทัง้หมดผา่นทา
งบล.ภทัร ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญา ดงันัน้  เมอร์ริล ลนิช์ จึงเป็นลกูค้าประเภทสถาบนัตา่งประเทศรายใหญ่
ที่สดุของ บล.ภทัร (ทัง้ในสว่นของการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อบญัชีของตนเองและตามคําสัง่ของลกูค้าของตน) ทัง้นี ้หา
กบล.ภทัร มีความประสงค์ที่จะให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าประเภทสถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
(International Investment Bank or Financial Institution) หรือสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจแขง่ขนักบัเมอร์ริล ลนิช์    บล.
ภทัร ต้องได้รับความยินยอมจากเมอร์ริล ลนิช์ ในกรณีที่จะให้บริการแก่ลกูค้าดงักลา่วโดยตรง 

ลกูค้าประเภทสถาบนัในประเทศของบล.ภทัร ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
กองทนุสว่นบคุคล กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สาํนกังานประกนัสงัคม บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัภยั 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บล.ภทัร มีลกูค้าประเภทสถาบนัในประเทศจํานวน 44 รายที่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ผา่นบล.ภทัร อยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบระยะเวลา 1 ปี 

บล.ภทัร ให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ผา่นเจ้าหน้าที่การตลาด (Financial 
Consultant) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด ซึง่เป็นผู้ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนกบัสาํนกังานก.ล.ต. ให้สามารถทําหน้าที่เป็น
ผู้แนะนําการลงทนุทัง้ในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารอนพุนัธ์ หรือหนว่ยลงทนุ ณ สิน้ปี 255 6 บล.
ภทัร มีสนิทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้การให้คําแนะนําการลงทนุของลกูค้าบคุคลรายใหญ่มลูคา่รวม 217,938 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จาก 181,988 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดย ณ สิน้ปี 255 6 บล.ภทัร มีบญัชีลกูค้าบคุคลทัง้สิน้ 9,290 บญัชี และมีบญัชี
ลกูค้าบคุคลที่ซือ้ขายตอ่เนื่องอยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบระยะเวลา 1 ปี จํานวน 4,656 บญัชี 

ตารางแสดงรายละเอียดของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  รายได้คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ และสว่นแบง่การตลาดของบล.ภทัร สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ลูกค้าสถาบันใน
ประเทศ 

ลูกค้าสถาบัน 
ต่างประเทศ 

ลูกค้าบุคคล
รายใหญ่ 

มลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ บล. ภทัร (ล้านบาท) 203,492.42 447,269.29 293,629.07 
สว่นแบง่การตลาด(1) (ร้อยละ) 9.65(2) 8.58 (3) 2.09 
รายได้คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ล้านบาท) 383.25 412.13 584.57 
สดัสว่นคา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 27.77 29.87 42.36 

ที่มา:  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู บล.ภทัร 
 หมายเหต ุ 1.   สว่นแบง่การตลาดคํานวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าแตล่ะประเภทของ บล.ภทัร  หารด้วยมลูคา่  รวม

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของลกูค้าประเภทนัน้ๆ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศในแตล่ะปีที่เก่ียวข้อง 
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2. สว่นแบง่การตลาดของลกูค้าสถาบนัในประเทศคํานวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัในประเทศ
หารด้วยมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัในประเทศที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศหลงัหกัออกด้วยมลูคา่
รวมการซือ้ขายของบญัชีซือ้ขายเพ่ือบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary  Account) 

3. สว่นแบง่การตลาดของลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศคํานวณจากมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนั
ตา่งประเทศหารด้วยมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศหลงัหกั
ออกด้วยมลูคา่รวมการซือ้ขายของลกูค้าทัว่ไปที่เป็นชาวตา่งประเทศ 

 
นอกจากนี ้บล .ภทัร ยงัได้เร่ิมให้บริการวางแผนการเงินและการลงทนุสว่นบคุคลแก่ลกูค้าบคุคลที่มีเงินลงทนุ

ตัง้แต ่2  – 30 ล้านบาท  (Mass Affluent) ผา่นเจ้าหน้าที่การตลาด (Investment Advisor) ซึง่เป็นผู้ที่ได้รับการขึน้
ทะเบียนกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้แนะนําการลงทนุทัง้ในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ และหนว่ย
ลงทนุ  ณ สิน้ปี 255 6 บล.ภทัร มีสนิทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้การให้คําแนะนําการลงทนุมลูคา่รวม 2,640 ล้านบาท มีบญัชี
ลกูค้าบคุคลทัง้สิน้ 311 บญัชี  

ในการให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้า  บล.ภทัร ได้ใช้จดุเดน่ในด้านงานวิจยัเพื่อสร้างความ
แตกตา่งจากบริษัทหลกัทรัพย์อื่นๆ โดยสายงานวิจยัของ บล.ภทัร ทําหน้าที่วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและตราสารทนุ 
รวมทัง้ให้คําแนะนําด้านการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แก่ลกูค้าของทัง้ บล.ภทัร 
และลกูค้าของเมอร์ริล ลนิช์  

ภายใต้สญัญาความร่วมมือด้านงานวิจยัระหวา่งบล.ภทัร กบัเมอร์ริล ลนิช์ นกัวิเคราะห์ของบล.ภทัร จะทํางาน
วิจยัที่เก่ียวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและการเมือง กลยทุธ์การลงทนุ ตลอดจนบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเมอร์ริล ลนิช์ จะนําบทวิจยัดงักลา่วเผยแพร่แก่ลกูค้าของเมอร์ริล ลนิช์ ใน
ตา่งประเทศภายใต้ช่ือของเมอร์ริล ลนิช์ ขณะที่ บล.ภทัร จะเป็นผู้ เผยแพร่งานวิจยัชิน้เดียวกนัแก่ลกูค้าของ บล.ภทัร ใน
ประเทศไทย 

สาํหรับการเป็นนายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บล.ภทัร ได้รับใบอนญุาตเพื่อประกอบธุรกิจการเป็น
ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากสาํนกังานก.ล.ต. รวมทัง้ได้เข้าเป็นสมาชิกประเภทตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้ากบัตลาดอนพุนัธ์  และบริษัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั  โดยในปี 2556  บล.ภทัร มีรายได้คา่
นายหน้าจากการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจํานวน 75 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 66 ล้านบาทในปี 2555 
และมีสว่นแบง่การตลาดในตลาดอนพุนัธ์ (วดัตามจํานวนสญัญาที่ซือ้ขาย) ในปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 9.16 

นอกจากนี ้บล.ภทัร ยงัได้ให้บริการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) ซึง่ได้รับ
ใบอนญุาตจากคณะกรรมการก.ล.ต.  ให้ประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Principal)  ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้าของ 
บล.ภทัร ซึง่เป็นผู้ให้ยืมและผู้ยืมหลกัทรัพย์ ประกอบด้วยลกูค้าประเภทสถาบนั ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ และฝ่ายค้า
หลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ บล. ภทัร โดย บล.ภทัร ทําหน้าที่เป็นคูส่ญัญากบัผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลกัทรัพย์ 
เป็นการให้บริการตามความประสงค์ของลกูค้า โดยธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นีม้ีสว่นช่วยพฒันากลยทุธ์ใน
การลงทนุและเป็นการเสนอทางเลอืกใหมใ่ห้กบันกัลงทนุ 

บล.เคเคเทรด  ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าประเภทบคุคลทัว่ไป ทัง้ชาวไทยและ
ตา่งประเทศ ทัง้ประเภทบญัชีเงินสดและบญัชีมาร์จิน้  โดยลกูค้าสามารถใช้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นเจ้าหน้าที่ ผู้
แนะนําการลงทนุ หรือสง่คําสัง่ซือ้ขายด้วยตนเองผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

ในปี 2556 บล.เคเคเทรด มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในอนัดบัท่ี 2 5 หรือคิดเป็น
สว่นแบง่การตลาดร้อยละ 1.30 ของมลูคา่รวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 6  บล. เคเคเทรด  มีรายได้คา่นายหน้าจากการเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์จํานวน   574.1 ล้านบาท และรายได้คา่นายหน้าจากการเป็นตวัแทนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจํานวน   47.3  
ล้านบาท 

 
2) ธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking Business) 

บล.ภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ โดยให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์      
บล.ภทัร เป็นหนึง่ในผู้นําในธุรกิจวานิชธนกิจ โดยได้ทําหน้าที่ในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จดัการการจดั
จําหนา่ยหลกัทรัพย์ให้แก่หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชัน้นําตา่งๆ ของประเทศ   

ตวัอยา่งผลงานท่ีผา่นมาของ บล.ภทัร ได้แก่ การจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ให้แก่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) บริษัท ปตท. 
สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท บริษัท 
ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท โรงกลัน่นํา้มนัระยอง จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  
และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรทเป็นต้น  

ในปี 2556 บล.ภทัร สามารถช่วยให้ลกูค้าสามารถระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 82 ,469 
ล้านบาท โดยสามารถแบง่ประเภทการเสนอขายหลกัทรัพย์ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 2 รายการ  

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของ
โครงการ 

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความส าเร็จในการด าเนินการ 

 กองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบขนสง่มวลชน
ทางราง บีทีเอสโก
รท (BTSGIF) 

การเสนอขายหนว่ย
ลงทนุเป็นครัง้แรก
ตอ่ประชาชนทัว่ไป 

62,510  เป็น IPO ของกองทนุรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานกองแรก 

 เป็น IPO ท่ีมีมลูคา่ของรายการ
สงูสดุของประเทศไทย 

 ได้รับรางวลั Finance Asia 2013 
Country Awards – Best IPO in 
Asia 

 
บริษัท เอ็ม เค เรส
โตรองค์ กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) (MK) 

การเสนอขายหุ้น
สามญัเป็นครัง้แรก
ตอ่ประชาชนทัว่ไป 

9,107 - 
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2) การเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดั 1 รายการ  

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของ
โครงการ 

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความส าเร็จในการด าเนินการ 

 

บริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั 
(มหาชน) 

การเสนอขายหุ้น
สามญัในวงจํากดั 

10,852 - 

 
นอกจากนี ้ บล.ภทัร ยงัเป็นผู้ที่มีบทบาทสาํคญัในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบับริษัทตา่งๆ ในการควบรวม

กิจการ  การหาผู้ ร่วมทนุและพนัธมิตรทางธุรกิจ  การปรับโครงสร้างกิจการ  และการให้บริการและคําแนะนําตราสารทาง
การเงินตา่งๆ โดยในปี 255 6 บล.ภทัร ได้ทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการ การทําธุรกรรมซือ้ขายสนิทรัพย์และ
กิจการ  หลายรายการ  ซึง่รวมถึงการเข้าซือ้กิจการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) โดย Bank of Tokyo 
Mitsubishi UFJ ที่ได้รับรางวลัจากองค์กรตา่งประเทศทัง้หมดสองรางวลั 

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของ
โครงการ 

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท) 

ความส าเร็จในการด าเนินการ 

 

Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ 
Limited 

การเข้าซือ้กิจการของ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จํากดั (มหาชน) 

170,575  ได้รับรางวลั Triple A 2013 
Country Awards – Best Deal 

 ได้รับรางวลั Finance Asia 
2013 Country Awards – Best 
Thailand Deal 

 

บริษัท สยามแม็ค
โคร จํากดั 
(มหาชน) 

ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้กบับริษัท 
สยามแม็คโคร จํากดั 
(มหาชน)ในการเข้าซือ้
กิจการโดยบริษัท ซีพี 
ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

185,031 - 

 

ในปี 2556 มีการดําเนินการเข้าซือ้ และ/หรือควบรวมกิจการ โดยบริษัทขนาดใหญ่หลาย ธุรกรรมเช่นการเข้าซือ้
กิจการของ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จํากดั (มหาชน) โดย Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ที่ บล.ภทัร ได้ทําหน้าที่เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงิน และการเข้าซือ้กิจการของ บริษัท สยามแม็คโคร  จํากดั (มหาชน) โดย บริษัท ซีพี ออลล์  จํากดั 
(มหาชน) ที่ บล.ภทัร ทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับปี 2557 นี ้บล.ภทัร จะดําเนินการเพื่อเน้นการเพิ่มรายได้คา่ธรรมเนียมในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินใน
ธุรกรรมการควบรวมกิจการ และการระดมทนุของบริษัทในประเทศผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะเดียวกนั บล.ภทัร จะ
ทําการตลาดในเชิงรุกมากขึน้ เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าใหม ่รวมถึงบริษัทขนาดกลาง ซึง่เดิมไมไ่ด้เป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
โดยการเสนอผลติภณัฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมตอ่ลกูค้าแตล่ะราย บล.ภทัร จะมุง่เน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการ
เข้าถึงช่องทางการระดมทนุโดยผา่นตลาดทนุ  และยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะแนะนําผลติพนัธ์ทางการเงินรูปแบบใหม ่เพื่อ
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ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า เช่น กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ โดย 
บล.ภทัร จะประสานงานกบัธนาคารเกียรตินาคิน พนัธมิตรทางธุรกิจตา่งๆ และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ในการนําเสนอ
ผลติภณัฑ์สาํหรับลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) ที่ครบวงจร และหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้กบัลกูค้า 
ซึง่รวมถึงโอกาสในการเข้าซือ้หรือควบรวมกิจการทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

3) ธุรกิจการลงทุน (Investment Business) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี ้
3.1) การลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว  

 ดําเนินการโดยฝ่ายลงทนุ ( Direct Investment Department) ของทนุภทัร ภายใต้กํากบัดแูลของ
คณะกรรมการการลงทนุ ( Investment Committee) ของธนาคาร โดยคณะกรรมการการลงทนุจะพิจารณาอนมุตัิ
การเข้าลงทนุหรือจําหนา่ยเงินลงทนุในแตล่ะคราวและพิจารณาอตัราผลตอบแทนและระดบัความเสีย่งที่เหมาะสม 
ฝ่ายลงทนุสามารถลงทนุได้ในหลกัทรัพย์ประเภททนุหรือกึ่งทนุ ทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการลงทนุทัง้
ในและตา่งประเทศ โดยมีระยะเวลาการลงทนุเฉลีย่ระหวา่ง 3-5 ปี ทัง้นี ้ฝ่ายลงทนุจะลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เช่ือวา่มี
ราคาตํ่ากวา่มลูคา่ทางปัจจยัพืน้ฐานท่ีควรจะเป็น ( Undervalued Stock) ซึง่กิจการดงักลา่วจะต้องมีผู้บริหารที่มี
ความสามารถ มีโครงสร้างทางธุรกิจ ( Business Model) ที่ดี มีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจ และมีศกัยภาพในการ
สร้างผลตอบแทนตอ่ทนุท่ีดี (Return on Invested Capital) นอกจากนี ้กิจการดงักลา่วจะต้องมีความสามารถในการ
แขง่ขนัท่ียัง่ยืน (Sustainable Competitive Advantage) ในการพิจารณาการลงทนุฝ่ายลงทนุจะทําการเข้าเยี่ยมชม
กิจการ (Company Visit) การสมัภาษณ์ผู้บริหาร การวิเคราะห์สภาวะอตุสาหกรรม การวิเคราะห์มลูคา่พืน้ฐานของ
หลกัทรัพย์ การศกึษาระบบการควบคมุภายในและระบบธรรมาภิบาลของบริษัทท่ีจะเข้าลงทนุ และความเสีย่งในการ
ลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อให้แนใ่จวา่การลงทนุดงักลา่วสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในความเสีย่งที่เหมาะสม 

ในการบริหารความเสีย่ง ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีนโยบายวิเคราะห์การลงทนุ ทัง้ในด้านโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทนุ โดยจะกําหนดและจดัเตรียมข้อเสนอการลงทนุ ซึง่จะรวมถึงการกําหนด
ระยะเวลา เง่ือนไข และแนวทางในการจําหนา่ยเงินลงทนุ โดยที่คณะกรรมการการลงทนุจะต้องพิจารณาอนมุตัิ
ข้อเสนอการลงทนุก่อนการลงทนุทกุครัง้ ซึง่จะแตกตา่งกนัตามแตล่ะกรณี และเมื่อลงทนุแล้ว คณะกรรมการการ
ลงทนุจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสีย่งติดตามการลงทนุเป็นรายวนัภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่งที่
กําหนด โดยกําหนดให้มีการแจ้งหรือเรียกประชมุคณะกรรมการการลงทนุเพื่อทบทวนการลงทนุทกุครัง้ที่ราคาตลาด
ของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุเกิดผลขาดทนุถึงระดบัท่ีกําหนดไว้ หรือมีการเปลีย่นแปลงในการถือครองการลงทนุท่ีทําให้
เกิดความเสีย่งจากการกระจกุตวัของการลงทนุท่ีมากเกินกําหนด (Concentration Risk) รวมทัง้มีการประเมินความ
เสีย่งของเงินลงทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์ ( Market Risk) เป็นระยะ นอกจากนี ้ฝ่ายลงทนุ
ของทนุภทัรจะคอยติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีได้เข้าลงทนุ เพื่อตรวจสอบและประเมินการลงทนุอยูเ่สมอ 
และอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่งๆ เช่น ตราสารอนพุนัธ์ ในการป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทนุได้ โดยการ
ตดัสนิใจในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ จะอยูใ่นกรอบการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทนุ 

ทัง้นี ้ทนุภทัรได้ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ( Conflicts of Interest) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสยีเปรียบในการลงทนุของทนุภทัร และการ
ลงทนุของลกูค้าของ บล.ภทัร ดงันัน้ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรจึงเป็นเสมือนนกัลงทนุทัว่ไปท่ีเป็นลกูค้าคนหนึง่ของบล.
ภทัร และไมม่ีสทิธิได้รับข้อมลูหรือบทวิจยัที่แตกตา่งจากลกูค้ารายอื่นของบล.ภทัร นอกจากนี ้ยงัมีการกําหนด
นโยบายในการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน และ Chinese Wall ระหวา่งสอง
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บริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาลท่ีดี และขจดัปัญหาใดๆ ทางด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจมีขึน้ในอนาคต 

สาํหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัททนุภทัรได้กําหนดวงเงินในการลงทนุเพิ่มสทุธิในปี 2556 เป็นจํานวน
ไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท ทัง้นี ้นโยบายดงักลา่วอาจปรับเปลีย่นไปตามแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ 
และสภาวะตลาดทนุ ณ สิน้ปี 2556 ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์คงเหลอืมลูคา่ 1,597 ล้านบาท มี
ผลตอบแทนจากการลงทนุจํานวน 47 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากเงินปันผล 62 ล้านบาท กําไรจากการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ ( realized gain) จํานวน 559 ล้านบาท และมีการเปลีย่นแปลงของกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ ( change in 
unrealized gain) เป็นรายการขาดทนุ 574 ล้านบาท 

3.2) การค้าหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  
ดําเนินการโดยฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Equity & Derivatives Trading 

Department) ของ บล.ภทัร ปัจจบุนัมีกลยทุธ์การลงทนุ 3 ประเภท ได้แก่ 
3.2.1  Arbitrage Trade 
เป็นการลงทนุระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี  ในหลกัทรัพย์ประเภททนุ (Equity) และกึ่งทนุ (Equity-Link) ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนพุนัธ์ อนัได้แก่ หลกัทรัพย์ที่มีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่ตลาด
ตัง้แต ่3,000 ล้านบาทขึน้ไป สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและออปชัน่ (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าและออปชัน่นัน้ๆ ) และ ETF ภายใต้หลกัการลงทนุแบบ Market Neutral มุง่เน้นการหากําไรจากผลตา่งของ
ราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงและตราสารอนพุนัธ์ของหลกัทรัพย์นัน้ รวมถึงหลกัทรัพย์หรือตราสารอนพุนัธ์ที่มีหลกัทรัพย์
อ้างอิงเดียวกนั  ภายใต้กรอบการลงทนุและความเสีย่งที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการการลงทนุของธนาคารและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอตัราตามที่คณะกรรมการการลงทนุกําหนด โดยจะทําการ
ซือ้และขายหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารอนพุนัธ์ เพื่อลดความเสีย่งด้านราคาของตลาดโดยรวมที่อาจเกิดขึน้ 

3.2.2  System Trade 
เป็นการลงทนุระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปีในหลกัทรัพย์ประเภททนุ ( Equity) และกึ่งทนุ ( Equity-Link) ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนพุนัธ์ อนัได้แก่ หลกัทรัพย์ที่มีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET100 หรือหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่ตลาด
ตัง้แต ่3 ,000 ล้านบาทขึน้ไป สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและออปชัน่ (รวมถึงหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าและออปชัน่นัน้ๆ ) และ ETF โดยอาศยัข้อมลูจากการศกึษาแบบจําลองและทดสอบความสมัพนัธ์ด้านราคา
หรือข้อมลูทางสถิติของตราสารท่ีจะลงทนุ เพื่อหาลกัษณะและโอกาสในการสร้างผลกําไรจากความแตกตา่งหรือ
พฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของราคา โดยฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะทําการซือ้และ/หรือขาย
หลกัทรัพย์และ/หรือตราสารอนพุนัธ์อยา่งเป็นระบบตามแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  

3.2.3  Financial Product and Service 
เป็นการเสนอขายและให้บริการเก่ียวกบัตราสารทางการเงิน ซึง่ตราสารทางการเงินท่ีฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และ

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าได้ทําการออกและเสนอขายในปัจจบุนั ได้แก่ หุ้นกู้อนพุนัธ์  ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ และ
สญัญาอนพุนัธ์ที่ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ ( OTC Derivatives) โดยหุ้นกู้อนพุนัธ์เป็นตราสารหนีร้ะยะสัน้ท่ี
ผลตอบแทนของตราสารจะอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์อ้างอิงตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญา สว่นใบสาํคญัแสดงสทิธิ
อนพุนัธ์เป็นตราสารที่ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านําขึน้ทะเบียนเพื่อซือ้ขายผา่นระบบของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยมีทัง้ประเภทใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ที่ให้สทิธิซือ้ และใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ที่ให้สทิธิขาย 
และสญัญาอนพุนัธ์ที่ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ (OTC Derivatives) เป็นสญัญาอนพุนัธ์ที่เป็นการเข้าทําสญัญา
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ระหวา่งคูค้่าที่กําหนดให้มีการให้ผลตอบแทนอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์อ้างอิงตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญา ในการ
ออกและเสนอขายตราสารดงักลา่ว ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะเป็นผู้ประเมินและกําหนดราคา
เสนอซือ้และ/หรือราคาเสนอขาย โดยอ้างอิงกบัปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอตัราที่เหมาะสม 

ในการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการจํากดัปริมาณการ
ลงทนุตามสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ กําหนดเพดานมลูคา่ความเสีย่ง ( VaR Limit) และเพดานสาํหรับผล
ขาดทนุสะสม และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสีย่ง บล.ภทัร ติดตามการลงทนุและจดัทํารายงานเป็นรายวนัเพื่อ
สง่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ หากมลูคา่การลงทนุหรือคา่ความเสีย่งใดมีคา่เกินกวา่วงเงินหรือกรอบความเสีย่งที่ได้
กําหนดไว้ ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้องลดฐานะการลงทนุดงักลา่วให้ลงมาอยูภ่ายใต้วงเงิน
หรือกรอบความเสีย่งที่กําหนดภายในเวลาที่กําหนดไว้   

สาํหรับปี 2556 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีวงเงินสดสงูสดุสาํหรับการลงทนุท่ีได้รับการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร เป็นจํานวนไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท และคณะกรรมการการลงทนุได้กําหนด
วงเงินสงูสดุภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร ได้อนมุตัิไว้ โดยแบง่ประเภทตามกลยทุธ์การลงทนุ 3 กลุม่ 
คือ 1) ไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท สาํหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade (สามารถโยกวงเงินจากการลงทนุ
โดยใช้กลยทุธ์อื่นมาได้เนื่องจากการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ Arbitrage Trade มีความเสีย่งตํ่ากวา่) 2) ไมเ่กิน 300 ล้าน
บาทสาํหรับการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์ System Trade และ 3) ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท สาํหรับกลยทุธ์ Financial 
Product and Service (ไมน่บัรวมมลูคา่หุ้นกู้อนพุนัธ์ที่เสนอขายได้)   

ณ สิน้ปี 2556 ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีมลูคา่เงินลงทนุสทุธิคงเหลอืเป็นจํานวน  
4,205 ล้านบาท มียอดมลูคา่หุ้นกู้อนพุนัธ์คงค้างสทุธิเป็นจํานวน 1 ,509 ล้านบาท รวมเป็นมลูคา่เงินสดที่ใช้สาํหรับ
การลงทนุเป็นจํานวน 2,696 ล้านบาท 

3.3) การลงทุนระยะสัน้โดยใช้กลยุทธ์เฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) 
  ดําเนินการโดยฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภทัร เป็นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุและตราสารอนพุนัธ์ โดย

อาศยักลยทุธ์การลงทนุอยา่งเป็นระบบ ( Systematic Strategy) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ( Quantitative) และการ
บริหารความเสีย่งที่เหมาะสม มีระยะเวลาในการลงทนุสัน้ไมเ่กิน 1 ปี โดยมุง่หมายให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในอตัราตามที่คณะกรรมการการลงทนุของธนาคารกําหนด 

ในการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่งกําหนดให้มีการติดตามสอบทานสดัสว่นการลงทนุ 
มลูคา่ความเสีย่งของพอร์ตลงทนุ และผลการดําเนินงานในทางสถิติ จํากดัปริมาณการลงทนุตามสภาพคลอ่งของ
หลกัทรัพย์ที่ลงทนุ จํากดัผลขาดทนุวา่เมื่อมีผลขาดทนุสะสมเกินมลูคา่ที่คณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร
กําหนด  ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์จะหยดุทําการซือ้ขายและเข้ารายงานกบัคณะกรรมการการลงทนุของธนาคาร เพื่อพิจารณา
การลงทนุในขัน้ตอ่ไป โดยฝ่ายบริหารความเสีย่ง บล.ภทัร ทําหน้าที่ติดตามและรายงานให้ฝ่ายจดัการทราบเป็น
รายวนั 

สาํหรับปี 2556 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีวงเงินสาํหรับลงทนุท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภทัร 
จํานวนวงเงินเร่ิมต้นไมเ่กิน 4,460 ล้านบาท โดย ณ สิน้ปี 2556 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิรวมเป็นจํานวน 
3,417 ล้านบาท 



 แบบ 56-1 ประจําปี 2556 

 

สว่นที่ 1-2 หน้า 2-14 

4) ธุรกิจจัดการลงทุน (Asset Management Business) 
ดําเนินการโดย 2 หนว่ยงาน ได้แก่ ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคลของ บล.ภทัร และบลจ.ภทัร 

บล.ภทัร ได้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคลโดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของ บล.ภทัร 
สาํหรับธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคลครอบคลมุทัง้บคุคลธรรมดา นิติบคุคล ทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ โดยปัจจบุนั
มุง่เน้นการลงทนุในประเทศเป็นหลกั  

ธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคลเป็นการให้บริการด้านการบริหารทรัพย์สนิตามที่ได้รับมอบหมายจากลกูค้า โดย
นโยบายการลงทนุสามารถกําหนดให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย เพื่อให้สอดคล้องกบัความเสีย่งที่
ยอมรับได้ โดยผู้จดัการกองทนุจะตดัสนิใจลงทนุเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลกัทรัพย์ตามนโยบายและข้อตกลงที่
ลกูค้าให้ไว้ ทัง้นี ้ผลตอบแทนจากการให้บริการอยูใ่นรูปคา่ธรรมเนียมตามที่ได้ตกลงกนัไว้ในสญัญาจดัการกองทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บล.ภทัร มีกองทนุสว่นบคุคลภายใต้การจดัการรวม 108 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
รวม 4,414 ล้านบาท 

บล.ภทัร คํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นสาํคญั จึงให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์และการควบคมุข้อมลูภายใน เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสยีเปรียบในการลงทนุของบริษัท การ
ลงทนุของลกูค้า และการจดัการกองทนุสว่นบคุคลเพื่อลกูค้า บล.ภทัร ถือวา่ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคลเป็นเสมือนนกัลงทนุ
ทัว่ไปท่ีเป็นลกูค้าคนหนึง่ ซึง่ทําให้ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคลสามารถพิจารณาเลอืกทําธุรกรรมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์กบั
บริษัทหลกัทรัพย์อื่นได้ รวมถึงการใช้บทวิเคราะห์วิจยัจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหนว่ยงานอื่นใดนอกเหนือจากบล.ภทัร 
ได้อยา่งอิสระ อีกทัง้ยงัมีการทําการศกึษาวิเคราะห์การลงทนุด้วยตวัเองโดยสว่นงานวิเคราะห์การลงทนุของฝ่ายกองทนุ
สว่นบคุคล โดยการออกสมัภาษณ์ผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการ หรือหนว่ยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้มาซึง่มมุมองการลงทนุท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ลกูค้ามากที่สดุ  

บลจ.ภทัร ประกอบธุรกิจจดัการกองทนุทกุประเภท ภายใต้ใบอนญุาตประกอบกิจการจดัการกองทนุรวม และ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคล ให้บริการด้านการจดัการลงทนุแก่ลกูค้าบคุคลทัว่ไปหรือลกูค้า
องค์กร นิติบคุคลที่สนใจการลงทนุในกองทนุรวม กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ หรือกองทนุสว่นบคุคล  

ที่ผา่นมา บลจ.ภทัร มุง่เน้นการจดัการกองทนุรวมและกองทนุอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั โดย ณ สิน้ปี 2556 บลจ.
ภทัร มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิภายใต้การบริหารจดัการรวม 24,725 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทนุทัง้หมด 26 กองทนุ  

 

2.1.3 ธุรกิจธนบดีธนกิจ  
ให้บริการด้านการบริหารจดัการทางการเงิน การให้คําปรึกษาด้านการลงทนุ รวมถึงการเป็นตวัแทนขายและรับ

ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่กลุม่ลกูค้าบคุคลสนิทรัพย์สงู (High Net -Worth Individual)   
ธนาคารได้รวบรวมผลติภณัฑ์ด้านเงินฝากและการลงทนุท่ีหลากหลาย เพื่อนําเสนอให้ตรงตามความต้องการของ

ลกูค้า ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์เงินฝากของธนาคารเอง และผลติภณัฑ์ด้านการลงทนุ ประกอบด้วย กองทนุรวมทกุ
ประเภท ได้แก่ ตราสารทนุ  ตราสารหนี ้ สนิค้าโภคภณัฑ์ ตราสารอนพุนัธ์ และ อสงัหาริมทรัพย์  และผลติภณัฑ์ประกนั
ชีวิต ทัง้แบบสะสมทรัพย์ บํานาญ คุ้มครองชีวิต นอกจากนี ้ยงัมีบริการ E-Banking บริการด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน 

ธนาคารเกียรตินาคินเป็นตวัแทนจําหนา่ยกองทนุรวมของบริษัทจดัการกองทนุ ตา่งๆ และเป็นพนัธมิตรกบับริษัท
ประกนัชีวิต ให้บริการผลติภณัฑ์ประกนัชีวิต (Bancassurance) 
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2.1.4 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  
ดําเนินการโดยธนาคารและกองทนุรวม 8 กอง ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ธนาคารถือหนว่ยลงทนุ ธนาคารได้เร่ิมทํา

ธุรกิจบริหารหนีใ้นปี 2542 จากการประมลูสทิธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินมาจากองค์การ
เพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) และระหวา่งปี 2546 - 2549 ธนาคารได้ประมลูหนีจ้ากกรมบงัคบัคดี ซึง่เป็น
หนีท้ี่อยูใ่นกระบวนการทางกฎหมาย และในปี 2553 ธนาคารได้ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอล และ
กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล ซึง่มีลกัษณะการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกบักองทนุรวมอื่น  ๆ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ ประกอบด้วย ฝ่ายจดัการหนี ้ ฝ่ายสนบัสนนุการ บริหารหนี ้ทําหน้าที่ดแูลและเจรจาปรับ
โครงสร้างหนี ้และ ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิรอขาย รับผิดชอบการขายทรัพย์สนิรอขาย  โดยมีรายละเอียด ทรัพย์รอขาย ใน 
www.kkasset.com ให้กบัลกูค้าผู้สนใจค้นหาทรัพย์สนิตามประเภทของทรัพย์สนิ ทําเล พืน้ท่ี หรือช่วงราคาได้ตาม
ต้องการ 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.2.1 ช่องทางการให้บริการ 

 กลุม่ธุรกิจมีช่องทางการให้บริการโดยตรงผา่น 4 บริษัท คือ ธนาคาร บล.ภทัร  บล.เคเคเทรด  และบลจ.ภทัร  
นอกจากนี ้ยงัมีตวัแทนจําหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินบางประเภท โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

1) ธนาคารเกียรตินาคิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ธนาคารมีสาขา รวมทัง้สิน้ 87 สาขา (รวมสาํนกังานใหญ่) โดยเน้นเปิดสาขาใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นสว่นใหญ่ เพื่อรองรับธุรกรรมเงินฝาก และยงัคงเพิ่มสาขาในตา่งจงัหวดัเพื่อรองรับการ
เติบโตของสนิเช่ือให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ควบคูก่บัการขยายฐานลกูค้าเงินฝากไปยงัตา่งจงัหวดั ทัง้นี ้
จํานวนสาขาของธนาคารแบง่ตามภมูิภาค เป็นดงันี ้

ภาค จํานวนสาขา 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 34 
กลาง 10 
ตะวนัออก 7 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 16 
ใต้ 8 
เหนือ 12 

รวม 87 
 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีศนูย์ประมลูรถยนต์ 2 แหง่ ได้แก่ ศนูย์ประมลูรถยนต์  ถนนบางนา-ตราด กม.8  และ
จงัหวดัอดุรธานี เพื่อสามารถรองรับการประมลูรถได้อยา่งทัว่ถึงทกุภมูิภาค  

นอกจากนี ้ สายเครือขา่ยการขายและการบริการ ของธนาคาร ทําหน้าที่กําหนด ออกแบบ พฒันาช่องทาง
บริการ  และสร้างเครือขา่ยการขายให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ครอบคลมุการ บริการ ผา่นช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  เสมือนเป็นธ นาคารสว่นตวัตลอด 24 ชัว่โมง ให้แก่ลกูค้า ได้แก่ บริการ  เคเค เอทีเอ็ม ( KK ATM 
service) ลกูค้าสามารถใช้ บริการได้ที่เคร่ือง ATM ของทกุธนาคารในเครือขา่ย ATM POOL ทัว่ประเทศ  บริการ
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ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (KK E-Banking Service) ลกูค้าสามารถทําธุรกรรมออนไลน์พืน้ฐาน   บริการธนาคารทาง
โทรศพัท์มือถือ ( KK Alert Service) เป็นบริการแจ้งเตือนธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ  SMS ไปยงัโทรศพัท์มือถือ
ของลกูค้า  

ธนาคารยงัมี ศนูย์บริการลกูค้า (KK Contact Center) โทร. 02-680-3333 คอยให้บริการตา่งๆ ผา่นร ะบบ
โทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตัิทกุวนั การสอบถามข้อมลูผา่นเวบไซด์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) 

2) บล.ภทัร  
ให้บริการผา่นสาํนกังานใหญ่  ที่อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310  โทร. 0-2305-9000  
3) บล.เคเคเทรด (เดิมชื่อ บล.เกียรตินาคิน)   

ให้บริการผา่น สาํนกังานใหญ่ที่ ชัน้ 7 อาคารอมัรินทร์ทาวเ วอร์  และสาํนกังานสาขาอีก 11 แหง่ นอกจากนี ้
ลกูค้าสามารถติดตอ่ฝ่ายบริการลกูค้า โทร. 0-2680-2888  ทัง้นี ้สาขา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้

เขตพืน้ท่ี จํานวน สาขา 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล    3 อโศก  บางนา  นนทบรีุ  

ตา่งจงัหวดั 
 

   8 ขอนแก่น เชียงใหม ่ระยอง ชลบรีุ  พิษณโุลก สมทุรสาคร  
หาดใหญ่  นครศรีธรรมราช 

 

4) บลจ.ภทัร (เดิมชื่อ บลจ.เกียรตินาคิน) 
มีช่องทางการจดัจําหนา่ยกองทนุตา่งๆ ผา่นสาํนกังานใหญ่ ตัง้อยู่ ชัน้ 25 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ์ 

ทาวน์เวอร์ บี  252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310  โทร. 0-2305- 9800 และ
ดําเนินการผา่นตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เช่น ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลกัทรัพย์ 
ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน เพื่อกระจายฐานลกูค้าและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลกูค้าได้กว้างขวางยิ่งขึน้   

 
2.2.2 สภาวะตลาดและการแข่งขัน  

1)  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จํานวน 14 แหง่ เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ฯ จํานวน 11 แหง่ โดยสามารถ จดัอนัดบัตาม ขนาดของสนิทรัพย์  เงินฝาก และเงินให้
สนิเช่ือสทุธิ ตามรายงานยอ่แสดงทรัพย์สนิและหนีส้นิ (ธ.พ.1.1) ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2556 ได้ดงันี ้

http://www.kiatnakin.co.th/
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ตารางแสดงสินทรัพย์ เงนิฝาก และเงนิให้สินเชื่อสุทธิ ณ สิน้ปี 2556 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ล าดับ ธนาคารพาณิชย์ 

สินทรัพย์ เงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ส่วนแบ่ง
ตลาด  

(ร้อยละ) 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

 (ร้อยละ) 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

 (ร้อยละ) 

1 กรุงเทพ  2,502,750 17.7 1,871,061 18.3 1,615,612 17.0 
2 กรุงไทย  2,502,231 17.7 1,884,262 18.4 1,654,526 17.4 
3 ไทยพาณิชย์  2,383,608 16.9 1,820,728 17.8 1,669,018 17.6 
4 กสิกรไทย  2,092,060 14.8 1,532,588 15.0 1,380,089 14.5 

5 กรุงศรีอยธุยา  1,074,348 7.6 768,390 7.5 801,552 8.4 
6 ธนชาต  992,290 7.0 722,262 7.1 728,985 7.7 
7 ทหารไทย  765,345 5.4 529,664 5.2 467,357 4.9 

8 ยโูอบี  408,027 2.9 234,868 2.3 248,001 2.6 
9 ทสิโก้  342,030 2.4 265,548 2.6 275,052 2.9 

10 ซีไอเอ็มบี ไทย  278,362 2.0 152,273 1.5 163,751 1.7 
11 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย 254,833 1.8 103,361 1.0 99,420 1.0 
12 เกียรตนิาคนิ  234,295 1.7 146,125 1.4 184,720 1.9 

13 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  148,719 1.1 109,948 1.1 102,216 1.1 
14 ไอซีบีซี (ไทย)  148,128 1.0 83,734 0.8 102,730 1.1 

รวม 14,127,027 100.0 10,224,812 100.0 9,493,027 100.0 
รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่ 9,480,648 67.1 7,108,639 69.5 6,319,245 66.6 

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 3 แหง่ 2,831,983 20.0 2,020,316 19.8 1,997,893 21.0 
รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก 7 แหง่ 1,814,395 12.8 1,095,857 10.7 1,175,889 12.4 

ท่ีมา: รายการย่อแสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิ (ธ.พ. 1.1) ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2556 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ปี 2556 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงัคงเติบโตตอ่เนื่องสอดคล้องกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงอยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 3.0 ในปี 2556 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 6.5 ในปี 2555 ตามการบริโภคที่ชะลอตวัลงมาก 
เนื่องจากการเร่งการบริโภคในปีก่อนหน้า ประกอบกบัภาระหนีส้นิภาคครัวเรือนและคา่ครองชีพสงูขึน้ เช่นเดียวกบั
การลงทนุภาคเอกชนท่ีออ่นตวัลง  ภาคการสง่ออกหดตวัจากการฟืน้ตวัของอปุสงค์และราคาสนิค้าในตลาดโลกยงัคง
เปราะบาง รวมถึงการลงทนุภาครัฐไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และยงัมีสถานการณ์ความไมส่งบทางการเมือง 
โดยความต้องการสนิเช่ือ ในปี 2556 ได้รับ แรงหนนุจากความต้องการของสนิเช่ือของทกุกลุม่ลกูค้า ทัง้กลุม่ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงลกูค้ารายยอ่ย สง่ผลให้ปริมาณสนิเช่ือสทุธิมีจํานวน 9,493,027 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 10.5 จากสิน้ปี 2555 ที่มีจํานวน 8,591,427 ล้านบาท   

ในสว่นของเงินฝากมีจํานวน 10,224,812 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2555 ที่มีจํานวน 
9,315,057 ล้านบาท ขณะที่ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม (ซึง่รวมตัว๋แลกเงินเป็นองค์ประกอบ) มีจํานวน 808,849 
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2555 ที่มีจํานวน 799,259 ล้านบาท  ดงันัน้ เมื่อรวมเงินฝากกบัตรา
สารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมมีจํานวนทัง้สิน้ 11.0 ล้านล้านบาท  เติบโตร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2555  ทัง้นี ้ในปี 
2556 ธนาคารพาณิชย์ระดมทนุด้วยตัว๋เงินฝาก (Bill of Exchange: B/E) ลดลง เป็นผลจากมาตรการจากภาครัฐทัง้
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จาก 1) การเรียกเก็บเงินนําสง่จากธนาคารพาณิชย์เพื่อชําระหนีก้องทนุฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน และ
สถาบนัคุ้มครองเงินฝากรวมในอตัราร้อยละ 0.47 ของฐานเงินฝากรวมถึงตัว๋เงินฝาก ( Bill of Exchange: B/E)        
2) การกํากบัดแูลการออกตัว๋ B/E ที่เข้มงวดขึน้   เช่นเดียวกบัการ ระดมทนุผา่นการออกหุ้นกู้ ที่ปริมาณการออกหุ้นกู้
ของธนาคารพาณิชย์อยูท่ี่ 1.6 แสนล้านบาท ลดลงจาก 1.8 แสนล้านบาทในปี 2555  หากพิจารณาสภาพคลอ่งของ
ธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 เทียบกบัปี 2555 พบวา่อตัราสว่นสนิเช่ือรวมตอ่เงินฝากและตราสารหนีท้ี่ออกและเงิน
กู้ยืมอยทูี่ร้อยละ 86.0 ใกล้เคียงกบัร้อยละ 88.3 ณ สิน้ปี 2555  

 ในสว่นของอตัราดอกเบีย้ในระบบธนาคารพาณิชย์ อตัราดอกเบีย้เงินฝากและเงินกู้คอ่นข้างทรงตวัตัง้แต่
เดือนธนัวาคม 2555 จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 ก่อนปรับตวัลงภายหลงัธปท. ปรับลดอตัราดอกเบีย้
นโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยูท่ี่ร้อยละ 2.50 และลดลงเหลอืร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศ  สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้เงินฝาก 3 เดือนเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่ ปรับลดลง
จากร้อยละ 1.84 ณ สิน้ปี 2555 เป็นร้อยละ 1.76 ณ สิน้ปี 2556 และอตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ( MLR) 
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่ ปรับลดลงจากร้อยละ 7.00 ณ สิน้ปี 2555 เป็นร้อยละ 6.84 ณ สิน้ปี 2556 

  แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

แนวโน้มการขยายตวัทางธุรกิจหลกัของธนาคารพาณิชย์อยา่งสนิเช่ือและเงินฝากใน ปี 2557 คงจะขึน้อยูก่บั
หลายปัจจยัเสีย่ง ไมว่า่จะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก ความผนัผวนของกระแสเงินทนุเคลือ่นย้าย  เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มออ่นแอ เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ รายได้และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคลดลง แนวโน้มการ
เร่งขึน้ของคา่ครองชีพ ความเช่ือมัน่ในการลงทนุของภาคเอกชน ตลอดจนการฟืน้ตวัของการอปุโภคบริโภคในภาค
ครัวเรือน ซึง่เช่ือมโยงกบัความต้องการสนิเช่ือของแตล่ะภาคสว่น รวมถึงความต้องการระดมเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์  

การขยายตวัของสนิเช่ือในปี 2557 นา่จะชะลอตวัลงด้วยหลากหลายปัจจยัเสีย่งดงักลา่วข้างต้น แตธ่นาคาร
พาณิชย์นา่จะยงัคงขยายสนิเช่ือได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากแนวโน้มการขยายตวัภาคสง่ออกไทยที่
ปรับตวัดีขึน้เนื่องจาก ได้รับอานิสงส์จากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ทําให้มี ความต้องการสนิเช่ือจากฝ่ัง
ผู้ประกอบการทัง้รายใหญ่และเอสเอ็มอี โดยเฉพาะสนิเช่ือเพื่อธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ ( Trade Finance) และ
สนิเช่ือเพื่อเงินทนุหมนุเวียน (Working Capital)  

ขณะที่ความต้องการสนิเช่ือของลกูค้ารายยอ่ยอาจชะลอตวัลง  เพราะฐานท่ีสงูในปีก่อนหน้า อยา่งไรก็ตาม 
ความต้องการสนิเช่ือรายยอ่ยบางประเภทนา่จะยงัเติบโตได้ตอ่เนื่อง อาทิ ความต้องการสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัของ
กลุม่คนรุ่นใหมท่ี่รูปแบบของครอบครัวเดี่ยวมากขึน้ และความต้องการสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  สว่นสนิเช่ือบตัรเครดิต
และสนิเช่ือสว่นบคุคลมีแนวโน้มเติบโตได้ตามการจบัจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวนัของครัวเรือน   

นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัเสีย่งที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญในปี 2557 คือ สถานการณ์การเมืองที่ยืดเยือ้เร่ิม
ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2556 ตอ่เนื่องถึงช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 และยงัไมส่ามารถหาข้อยตุิร่วมกนัได้ ซึง่จะมีผลตอ่
การออกมาตรการทางการคลงัเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทําได้ยากลาํบาก รวมถึงผลกระทบตอ่ความมัน่คงของภาคธุรกิจ
และครัวเรือน จนสง่ผลตอ่บรรยากาศการลงทนุและการบริโภคในประเทศ ซึง่อาจกดดนัให้ความต้องการสนิเช่ือ
ชะลอตวัลงจนกวา่จะมีความชดัเจนทางการเมืองในประเทศ 

สาํหรับประเด็นท่ีต้องติดตามอยา่งใกล้ชิดในปี 2557 คือ คณุภาพสนิทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์  ดงันัน้ 
การขยายตวัของสนิเช่ือในปี 2557 คงเต็มไปด้วยความระมดัระวงั และธนาคารพาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดในการ
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ปลอ่ยสนิเช่ือในทกุแขนง ทัง้จากภาคธุรกิจที่รอสญัญาณการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจและอปุสงค์ในประเทศจากภาค
ครัวเรือน ซึง่มีภาระหนีค้รัวเรือนในระดบัสงูและมีการเร่งเบิกใช้สนิเช่ือไปแล้วในช่วงก่อนหน้า  

 
2) ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ 

ยอดจําหนา่ยรถยนต์ในประเทศปี 2556 มีจํานวนสงูถึง 1,330,678 คนั ลดลงร้อยละ 7.2 จากสิน้ปี 2556 
เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล “นโยบายการคืนเงินสาํหรับรถยนต์คนัแรก ” ได้สิน้สดุลงเมื่อปลายปี 
2555 แตย่งัมีการสง่มอบรถตอ่เนื่องมาในปี 2556  ขณะที่ กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาดโดยการแนะนํารถยนต์รุ่น
ใหมอ่อกสูต่ลาดของผู้ผลติรถยนต์ยงัคงมีอยูต่อ่เนื่อง  ดงันัน้ สถาบนัการเงินตา่งๆ จึงได้ออกแคมเปญมาสนบัสนนุ
การขายให้กบัตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ สง่ผลให้การแขง่ขนัด้านอตัราดอกเบีย้ยงัคงรุนแรงตอ่เนื่อง 

สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2556 เติบโตในอตัราที่ชะลอตวัลง ซึง่เป็นผลจากมาตรการรถคนัแรกที่กระตุ้น
ความต้องการของตลาดไปคอ่นข้างมาก นอกจากนัน้ ยงัมีผลกระทบตอ่ราคาตลาดรถยนต์ใช้แล้ว ท่ีปรับตวัลดลงถึง
ร้อยละ 20-30 รวมถึงราคารถยดึที่นําไปขายทอดตลาดก็ลดลงตามไปด้วย และอตัราการขายรถยดึก็ชะลอตวัลง  ใน
สว่นของสนิเช่ือเช่าซือ้รถใช้แล้วประสบปัญหาการระบายขายรถออกยาก ทําให้สนิเช่ือผู้ประกอบการเต็นท์รถ หรือ 
สนิเช่ือธุรกิจฟลอร์แพลน ไมห่มนุเวียน ทําให้ธนาคารติดตามคณุภาพของสนิเช่ือ และระมดัระวงัในการปลอ่ยสนิเช่ือ
ให้กบัลกูค้ากลุม่นี ้

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นผู้นําตลาดสนิเช่ือเช่าซือ้รายใหญ่มีจํานวน  5 ราย  ได้แก่ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตินาคิน โดยยอดสนิเช่ือเช่าซือ้คงค้างของผู้
ให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้ 7 ราย ณ สิน้ปี 2556 มีจํานวน 1,458,971 ล้านบาท (หมายเหต ุ : ยอดสนิเช่ือเช่าซือ้ของ
บริษัทโตโยต้าลสีซิ่ง จํากดั เป็นยอด ณ สิน้งวดบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2556) โดยสว่นแบง่
ตลาดตามยอดสนิเช่ือเช่าซือ้คงค้าง ณ สิน้ปี 2555 และสิน้ปี 2556 เป็นดงันี ้

 

ธนชาต    

กรุงศรีอยุธยา 
   ไทยพาณิชย์  

   

ทิสโก้    

โตโยต้า ลสีซ่ิง
   

เกียรตินาคิน  
  

กสกิร ลีสซ่ิง   

ปี     

ธนชาต     

กรุงศรีอยุธยา 
   

ไทยพาณิชย์ 
   

ทิสโก้     

โตโยต้า ลสีซ่ิง 
  

เกียรตินาคิน 
   

กสกิร ลีสซ่ิง   

ปี     

สินเช่ือเช่าซือ้รวม           ล้านบาท สินเช่ือเช่าซือ้รวม           ล้านบาท  
ในปี 2556 ธนาคารให้ความสาํคญัเร่ืองการบริการและความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่า/ลกูค้า โดยเน้นการเป็นท่ี 1 

ในตลาดกลุม่ที่ธนาคารมีความชํานาญ และแขง่ขนัได้ ผลติภณัฑ์หลกัจะเป็นสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ และนําเสนอ
ผลติภณัฑ์ตา่งๆ เช่น ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัสนิเช่ือ สนิเช่ือสว่นบคุคล และสนิเช่ืออื่นๆ  โดยนําเสนอผลติภณัฑ์ที่
เหมาะสมในแตล่ะกลุม่ลกูค้าที่ใช้บริการเช่าซือ้รถยนต์กบัธนาคาร  นอกจากนี ้การทําตลาดสว่นใหญ่จะทําผา่นผู้
จําหนา่ยรถยนต์ทัง้ใหมแ่ละเก่า โดยที่มีคูค้่ารถใหมจํ่านวนประมาณ 1000 ราย และ รถเก่า 3,000 ราย 
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แนวโน้มธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2557 
แนวโน้มสนิเช่ือเช่าซือ้ในระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2557 นา่จะเติบโตลดลง จากการคาดการณ์ยอดขาย

รถยนต์ใหมภ่ายในประเทศที่ลดลงมาอยูท่ี่ 960,000 คนั ลดลงจาก 1.3 ล้านคนั ในปี 2556 อยา่งไรก็ดี อตัราดอกเบีย้
เงินกู้ที่ยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ่าตามแนวโน้มอตัราดอกเบีย้นโยบายจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผอ่นคลายภาระหนี ้
ลงได้ระดบัหนึง่ นา่จะสง่ผลให้ระดบัหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มลดลงได้   สาํหรับสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้ว
ยงัมีโอกาสเติบโตได้ อนัเป็นผลจากราคารถยนต์ใช้แล้วที่ปรับตวัลดลงมากในปี 2556  ประกอบกบัภาวะอตัรา
ดอกเบีย้ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า  

อยา่งไรก็ตาม จากสภาพเศรษฐกิจที่มีอตัราการเจริญเติบโตลดลง และราคารถมือหนึง่ที่ลดลงในบางรุ่น
นา่จะเป็นผลให้ผู้ให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้คงปรับกลยทุธ์จดัรายการสง่เสริมการขายของคา่ยรถยนต์ตา่งๆ มากขึน้  
ขณะเดียวกนัต้องมีการติดตามคณุภาพสนิเช่ืออยา่งใกล้ชิด เพื่อควบคมุปริมาณหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

 
3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จากการสาํรวจของศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส ณ สิน้ปี 2556 พบวา่มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่เปิดใหมท่ัง้หมด 417 โครงการ ใกล้เคียงกบัปี 2555 (419 
โครงการ) ประกอบด้วยจํานวนหนว่ยขายทัง้หมด 131,645 มากกวา่ปี 2555 ที่มีหนว่ยขาย 103,481 หนว่ย ถึง 27% 
โดยในจํานวนหนว่ยทัง้หมดที่เสนอขายนีเ้ป็นห้องชดุถึง ร้อยละ  64 หรือ 84,250 หนว่ย รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ 
28,047 หนว่ย หรือประมาณ ร้อยละ 21 อนัดบัท่ี 3 ได้แก่บ้านเดี่ยวจํานวน 12,789 หนว่ย โดยมีสดัสว่น ร้อยละ 9.7   
สว่นท่ีเหลอืเป็นบ้านแฝดและอาคารพาณิชย์ในสดัสว่นร้อยละ 5.3 เทา่กนั 

มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที่เปิดใหมท่ัง้หมดปี 2556 มีจํานวน 385,447 ล้านบาท (ปี 2555 มลูคา่ 304,629 ล้าน
บาท) ทัง้นีป้ระมาณร้อยละ 49 หรือ 232,261 ล้านบาท เป็นห้องชดุ และทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 114,189 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 24 ของทัง้หมด  และอนัดบัสาม  คือ บ้านเดี่ยวมี 97,395 ล้านบาท  หรือร้อยละ 20.6 ของทัง้หมด  
ซึง่มลูคา่การเปิดตวัโครงการในปี 2556 นีม้ากกวา่ปี 2555 ประมาณ 80,000 ล้าน แสดงถึงการเติบโตของมลูคา่
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และเกิดการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของลาํดบัมลูคา่ คือ ในปี 2556 ทาวน์เฮ้าส์มีมลูคา่สงูเป็น
อนัดบัสองรองจากบ้านเดี่ยว ซึง่เป็นผลมาจากมลูคา่ที่ดินท่ีสงูขึน้ 

ในปี 2556 มีที่อยูอ่าศยัที่สามารถขายได้ทัง้หมด 116,481 หนว่ย ซึง่มากกวา่จํานวนหนว่ยที่ ขายได้ ณ ปี 
2555 ที่จํานวน 107,412 หนว่ย แสดงให้เห็นวา่ภาวะการขายคอ่นข้างดีถึงแม้สถานการณ์ทางการเมืองจะมีผลทําให้
เศรษฐกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตวัในลงไปบ้างไปช่วงไตรมาส 4 อยา่งไรก็ตาม จํานวนหนว่ยที่ขายได้ในปี  2556 
นัน้ ไมใ่ช่เฉพาะหนว่ยที่เปิดใหมใ่นปี  2556 แตห่มายถึงหนว่ยที่เปิดตวัมาก่อนหน้านีด้้วย  โดย ณ สิน้ปี 2556 ยงัมี
หนว่ยขายคงเหลอื 144,098 หนว่ย แบง่เป็นห้องชดุ ร้อยละ 35 หรือ 51,260 หนว่ย รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 
30 หรือ 44,639 หนว่ย บ้านเดี่ยวประมาณ ร้อยละ 25 หรือ 37,361  หนว่ย นอกจากนัน้ยงัมีบ้านแฝด และอาคาร
พาณิชย์ที่ยงัเหลอืขาย 10,838 หนว่ย 

สาํหรับสภาพการแขง่ขนัของสถาบนัการเงินในการให้สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และสนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี 
ในช่วงปีที่ผา่นมามีการแขง่ขนัท่ีคอ่นข้างสงู โดยสว่นใหญ่มุง่เน้นในเร่ืองการแขง่ขนัทัง้ในด้านเง่ือนไขวงเงินสนิเช่ือ 
และ อตัราดอกเบีย้ ซึง่แตกตา่งจากธนาคารเกียรตินาคินที่มุง่เน้นจดุแข็งในด้านบริการและความเช่ียวชาญ ความ
ยืดหยุน่ของสนิเช่ือ และบริการท่ีตรงกบัความต้องการของแตล่ะธุรกิจ  คูแ่ขง่หลกัในการให้สนิเช่ือธุรกิจ
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อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ   ธนาคารไทยพาณิชย์   ธนาคารกสกิรไทย   ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา  ซึง่ต้องแขง่ขนัทัง้ด้านเง่ือนไขวงเงิน อตัราดอกเบีย้ และการให้บริการ   

การทําการตลาดในปี 255 6 ท่ีผา่นมา สายสนิเช่ือธุรกิจมุง่เน้นการทําการตลาดเฉพาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
ภายใต้ ช่ือ KK BIZ ผา่น Campaign Driving Your Business โดยเจาะกลุม่ลกุค้าในระดบั GRADE B ขึน้ไปเป็น
หลกั ตามพืน้ท่ีเป้าหมายและกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของแตล่ะสนิเช่ือธุรกิจ ซึง่ในปี 255 6 ท่ีผา่นมาสายสนิเช่ือธุรกิจ
มุง่เน้นท่ีจะขยายตลาดไปสูก่ลุม่ลกูค้าที่เป็นเป้าหมายใหมใ่นพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัตามทิศทางของ Urbanization โดย
จงัหวดัที่เป็นเป้าหมายหลกั คือ เชียงใหม ่ขอนแก่น ชลบรีุ ภเูก็ต สงขลา ฯลฯ ผา่นทางกิจกรรมสมัพนัธ์ร่วมกบั
พนัธมิตรธุรกิจ จดั Road Show ไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายของแตล่ะสนิเช่ือธุรกิจ 

ในด้านการทําตลาดแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในตลาดในภาพรวม สนิเช่ือธุรกิจยงัคงเน้นจดุแข็งในด้านความ
เช่ียวชาญในธุรกิจที่ให้สนิเช่ือเจาะตลาด Niche Market ที่สนิเช่ือธุรกิจสามารถสร้าง Value ให้กบัลกูค้าเป้าหมายได้
มากกวา่คูแ่ขง่ในตลาด โดยสนิเช่ือธุรกิจทัง้ 5 ผลติภณัฑ์ไมม่ีการพึง่พิงลกูค้าหรือผู้จดัจําหนา่ยรายใดรายหนึง่เกิน
ร้อยละ 30 ของรายได้รวม 

แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2557 
แนวโน้มการเปิดโครงการใหมใ่นปี 2557 คาดวา่จะชะลอตวัลงจากปี 2556 ทัง้ในด้านจํานวนหนว่ยขายและ

มลูคา่โครงการ โดยผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่มีการปรับแผนลดการเปิดโครงการลงโดยเฉพาะในกลุม่
ตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2557 อาจชะลอความร้อนแรงลงเนื่องจากในช่วงปี 2556 มีการเปิดโครงการในตลาด
คอนโดมิเนียมจํานวนมากในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั เช่น ชลบรีุ เชียงใหม ่ขอนแก่น ภเูก็ต ฯลฯ  

ภาพรวมของอปุทานคงเหลอืของตลาดที่อยูอ่าศยั ณ สิน้ปี 2556 มีสดัสว่นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 จาก 128,934 
หนว่ย ในปี 2555 เป็น 144,098 หนว่ย ในปี 2556 ตลาดที่เหลอืขายมากที่สดุ คือ ตลาดคอนโดมิเนียมที่เหลอืขาย 
51,260 หนว่ย ในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.5 จากปี 2555 ที่มียอดเหลอืขายอยู ่40,853 หนว่ย  ราคาขายเฉลีย่
ลดลงเลก็น้อยเพียงร้อยละ 3.0  เนื่องจากมีการพฒันาสนิค้าในระดบัราคาปานกลางถึงตํ่ามากขึน้โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียมในระดบัราคาตํ่ากวา่ 1 ล้านบาท และระดบัราคา 1-2 ล้านบาท ในแนวรถไฟฟ้าใหมท่ี่กําลงัก่อสร้าง 
ในด้านท่ีอยูอ่าศยัแนวราบยงัมีโอกาสในการขยายตวัได้ดีแม้วา่จะไมเ่ทา่กบัปี 2556 ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
คาดวา่จะมีการปรับสดัสว่นเพิ่มมากขึน้โดยเฉพาะในกลุม่ทาวน์เฮ้าส์ สว่นตลาดแนวราบในตา่งจงัหวดัผู้ประกอบการ
รายใหญ่ยงัคงกระจายการลงทนุไปพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัอยูเ่พื่อรองรับการเปิด AEC ในปี 2558 โดยเฉพาะจงัหวดัที่มีเขต
พืน้ท่ีติดตอ่กบัชายแดน เช่น อบุลราชธานี อดุรธานี ขอนแก่น นครราชสมีา เชียงใหม ่เชียงราย สงขลา ฯลฯ  

อยา่งไรก็ดี ปัจจยัลบที่อาจฉดุรัง้การขยายตวัของตลาดที่อยูอ่าศยั คือ ภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มออ่นแอ 
ปัญหาทางด้านการเมือง รายได้ของผู้บริโภคในอนาคตและแผนการลงทนุของภาครัฐที่ลา่ช้า ภาระหนีส้นิภาคครัว
เร่ือนท่ีเพิ่มสงูขึน้ รวมทัง้ปัจจยัสาํคญั คือ ต้นทนุในการพฒันาโครงการท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ต้นทนุท่ีดิน วสัดกุ่อสร้าง และ
ต้นทนุแรงงานท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่มีผลกระทบโดยตรงที่จะทําให้ตลาดที่อยูอ่าศยัในปี 2557 ชะลอตวั แตด้่วยแนวโน้มของ 
Urbanization รวมทัง้การลงทนุและการค้าในพืน้ท่ีชายแดนยงัเป็นปัจจยับวกที่จะทําให้ตลาดที่อยูอ่าศยัใน
ตา่งจงัหวดัชะลอตวัน้อยกวา่ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

4) ธุรกิจตลาดทุน 
 สภาวะตลาดทนุในปี 2556 ในช่วงคร่ึงปีแรก บรรยากาศการลงทนุมีความคล้ายคลงึกบัภาพรวมในปี 2555 

โดยมีเม็ดเงินจากนกัลงทนุตา่งชาติ จากนโยบายผอ่นคลายทางการเงิน (QE3) ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ได้รับอานิสงส์เป็นอยา่งมากจากนโยบายการกระตุ้นการใช้จ่าย และ ความคาดหวงัตอ่ นโยบายการลงทนุ
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โครงสร้างพืน้ฐานของรัฐ ดชันี SET ได้แตะระดบัสงูสดุของปีที่ 1,649.77 เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.5 จากปี 2555 อยา่งไรก็
ตามทิศทางของตลาดในคร่ึงปีหลงัได้มีการเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน อนัเนื่องมาจากความกงัวลในการปรับลดวงเงิน 
QE3 ที่จะเกิดขึน้  สง่ผลให้เงินทนุไหลออกจากตลาดเกิดใหมท่ี่เคยได้รับประโยชน์จากมาตรการดงักลา่ว  ซึง่สง่ผลให้
คา่เงินออ่นตวั  นอกจากนีก้ารสง่ออกของประเทศที่ยงัคงซบเซา และไมม่ีมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก
ภาครัฐ  ทําให้ความเช่ือมัน่ตอ่เศรษฐกิจภายในประเทศเร่ิมมีผลกระทบตอ่ตลาดทนุ    ในช่วงปลายปี สญัญาณ การ
ปรับลดตวัเลข GDP ในคร่ึงปีหลงั และประมาณการของปี 2557    รวมถึงความร้อนแรงของการเมืองภายในประเทศ
ได้เพิ่มขึน้ สง่ผลให้สิน้ปี 2556 ดชันี SET ปรับตวัลดลงร้อยละ 25.4 จากจดุสงูสดุของปี รวมทัง้ปีดชันี SET ปิดระดบั
ที่ 1,298.71 จดุ ลดลงร้อยละ 6.7 ซึง่เป็นรอบปีแรกที่ ตลาดทนุให้ผลตอบแทนติดลบ ตัง้แตเ่กิดวิกฤตการณ์การเงิน
โลกในปี 2551  

มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนับนกระดาน  SET และ mai อยูท่ี่ 50,329 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 55.8  จากปี 
2555 ปัจจยัหลกัมาจากสภาวะของตลาดที่กลา่วไว้ข้างต้น บวกกบัการเพิ่มขึน้ของการเสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยรายการ IPO เพิ่มขึน้จาก 24 หลกัทรัพย์ในปี 2555 เป็น 38 หลกัทรัพย์ในปี 2556  เป็น
ปัจจยัสนบัสนนุการซือ้ขายที่มากขึน้ 

  ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  

การแขง่ขนัในธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู สบืเนื่องจากการเปิดเสรีการคิด
คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ตัง้แตต้่นปี 2553 รวมถึงมีจํานวนบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึง่ให้บริการท่ีคล้ายคลงึกนัถึง 38 บริษัท บริษัทหลกัทรัพย์สว่นใหญ่จึงเน้นการแขง่ขนัท่ีคณุภาพในการ
ให้บริการ ข้อมลูการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของตลาด รวมถึงความสามารถในการจดัสรรหุ้น
ใหมท่ี่เสนอขายให้แก่ลกูค้า  

ตารางแสดงภาวะตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด mai มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์และสว่นแบง่การตลาดของ 
บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด 

  ปี 2555 ปี 2556 
มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลีย่ตอ่วนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด mai (ล้านบาท) 32,304.35  50,329.26  
สดัสว่นการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด mai แยกตามกลุม่นกัลงทนุ   
   นกัลงทนุตา่งประเทศ  (ร้อยละ) 24.24  21.74  
   นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ (ร้อยละ) 7.78  8.55  
   นกัลงทนุในประเทศ (ร้อยละ) 54.98  57.11  
   บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (ร้อยละ) 13.00 12.61 

    
มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์รวมของ บล.ภทัร เฉลีย่ตอ่วนั (ล้านบาท) 3,062.62 5,460.22 
สว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร (ไมร่วมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) (ร้อยละ) 4.25  4.38  
     สว่นแบง่การตลาด-กลุม่ลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศ (ร้อยละ) 7.71  8.58  
     สว่นแบง่การตลาด-กลุม่ลกูค้าสถาบนัในประเทศ (ร้อยละ) 10.28  9.65  
     สว่นแบง่การตลาด-กลุม่ลกูค้าบคุคล (High Net Worth Client) (ร้อยละ) 1.97  2.09  
อนัดบัท่ี 9  9  
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 ปี 2555 ปี 2556 
มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์รวมของ บล.เคเคเทรด เฉลีย่ตอ่วนั (ล้านบาท) 823.41 1,140.44 

สว่นแบง่การตลาดของ บล.เคเคเทรด (รวมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) (ร้อยละ) 1.47 1.30 
อนัดบัท่ี 23  25  

ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด 

ตลาดอนพุนัธ์มีการพฒันาและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  โดยในปี 2556 ทางตลาดอนพุนัธ์ได้ออกสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นเพิ่มขึน้อีก 20 ตวั จาก 50 เป็น 70 พร้อมทัง้ปรับเปลีย่นวิธีการคํานวณสถานะจํากดัของ 
Single stock futures จากเดิมที่จํากดัไว้ที่ 20,000 สญัญาตอ่ซีร่ีย์ ให้อ้างอิงกบัราคาและมลูคา่ตลาดของหุ้นอ้างอิง 
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้ปริมาณการซือ้ขายบนตลาดอนพุนัธ์เพิ่มขึน้จาก 10  ล้านสญัญา ในปี 
2555 เป็นมากกวา่ 16 ล้านสญัญา ในปี 2556 ในขณะเดียวกนัปริมาณการซือ้ขายของ Gold futures ลดลงอยา่งมี
นยัยะสาํคญั ปริมาณการซือ้ขายของ 50 Baht Gold ลดลงร้อยละ 47 ปีตอ่ปี และปริมาณการซือ้ขายของ 10 Baht 
Gold ลดลงร้อยละ 36 ในช่วงเวลาเดียวกนั ในสว่นของ SET50 Index Futures ปริมาณการซือ้ขายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 
41 ปีตอ่ปี โดยได้รับอานิสงส์จากความผนัผวนของตลาดโดยรวม 
 

ตารางแสดงภาวะตลาดอนพุนัธ์ ปี 2555 ปี 2556 

จํานวนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของตลาด (สญัญา)  10,457,928  16,664,126  
จํานวนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ บล.ภทัร (สญัญา) 1,420,220  3,054,255  
มลูคา่การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ บล.ภทัร (ล้านบาท) 457,270.76  690,840.80  
สว่นแบง่การตลาดของ บล.ภทัร (ร้อยละ) 6.79  9.16  

ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สาํหรับตลาดอนพุนัธ์  บล.ภทัร เน้นการแขง่ขนัท่ีคณุภาพการให้บริการ ข้อมลูบทวิเคราะห์ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยให้การทําธุรกรรมในตลาดอนพุนัธ์มีประสทิธิภาพสงูขึน้ และมีคา่ใช้จ่ายตํ่าลง เช่น เทคโนโลยีการสง่
คําสัง่ซือ้ขายแบบความถ่ีสงู (High Frequency Trading) เป็นต้น 

  ธุรกิจวานิชธนกิจ   

บล.ภทัร เป็นผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจดัจําหนา่ยในการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก ของ BTSGIF และ MK รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 62,510 และ 9,107 ล้านบาท นอกจากการระดมทนุของบริษัท
จดทะเบียนดงักลา่ว ยงัมีการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นสามญัแบบข้ามคืนของ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั 
(มหาชน) ซึง่ บล.ภทัร เป็นผู้จดัการการจําหนา่ย คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 10,852 ล้านบาท บล.ภทัรได้ร่วมเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงิน หลาย รายการ เช่น Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ เข้าซือ้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 
(มหาชน) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) เข้าซือ้ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

บล.ภทัร ประสบความสาํเร็จอยา่งสงู ในปี 2556 เร่ิมจากรายการ  การเสนอขาย หลกัทรัพย์ ตอ่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก ของ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน BTSGIF มลูคา่รวมทัง้สิน้ 62,510 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 
ซึง่ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุได้ปรับดชันีตลาดหลกัทรัพย์สงูขึน้สดุที่ 1,643.4 จดุ ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม โดยในคร่ึง
หลงัของปี ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ได้มีการปรับตวัลดลง เนื่องจากความกงัวลที่เก่ียวเนื่องจากมาตรการผอ่นคลายเชิง
ปริมาณ โดยรัฐบาลสหรัฐ ( QE tapering) และ ความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศ สง่ผลให้ดชันี SET ลดลงตํ่า
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กวา่ 1 ,300 ในช่วงสิน้ปี 2556 อยา่งไรก็ตาม บล.ภทัร ได้ช่วยทําธุรกรรมที่สาํคญั ได้อีกหนึง่รายการคือธุรกรรมที่ 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ เข้าซือ้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 170,575 
ล้านบาท ในปี 2556 บล.ภทัร ได้นําผลติภณัท์ใหม ่เสนอขายแก่ลกูค้า  เช่น  การเสนอขาย หลกัทรัพย์ตอ่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรกของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

บริษัทหลกัทรัพย์หลายแหง่ ยงัคงให้ความสาํคญักบัธุรกิจวานิชธนกิจ ซึง่มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ และ 
สนบัสนนุ  ธุรกิจการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2557 มีบริษัทท่ีได้รับอนญุาต โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. ใน
การให้คําปรึกษาทางการเงินทัง้หมด 74 บริษัท และมีบริษัทได้รับอนญุาต ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ โดยสาํนกังาน 
ก.ล.ต. ทัง้หมด 40 บริษัทการประสบความสาํเร็จในธุรกิจวานิชธนกิจในสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัประสบการณ์และ
ความชํานาญ ของที่ปรึกษา ความคิดริเร่ิมผลติภณัท์ใหม่ๆ  ท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้า และการมี
ความสมัพนัธ์ที่เข้มแข็งกบัลกูค้า 

  ธุรกิจจัดการลงทุน 

ในปี 2556 มีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมภายใต้การกํากบัดแูลของสาํนกังาน ก.ล.ต. จํานวนทัง้สิน้ 
23 แหง่ และมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิรวมกนัจํานวนทัง้สิน้ 3,075,956 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.65 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี 2555 ที่มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิอยูท่ี่ 2,614,403 ล้านบาท  จากข้อมลูของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุพบวา่มลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

เมื่อพิจารณามลูคา่ทรัพย์สนิแยกตามประเภทกองทนุนัน้ ณ สิน้ ปี 2556 กองทนุรวมตราสารหนีม้ีสดัสว่น
มากที่สดุโดยมีมลูคา่ทรัพย์สนิรวม 1,694,38 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 55.08 ของกองทนุทัง้หมด 
รองลงมาคือ กองทนุรวมตราสารทนุซึง่มีมลูคา่ 712,572 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.2 สาํหรับกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ (RMF) และกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยกองทนุรวม RMF มีมลูคา่ 136,85 6 
ล้านบาท และกองทนุรวม LTF มีมลูคา่ 213,91 3 ล้านบาท นอกจากนี ้ในปี 2556 มีการจดัตัง้กองทนุประเภท 
Infrastructure ขึน้อีก 3 กองทนุรวมมลูคา่ 128,469 ล้านบาท  

สาํหรับ บลจ.ภทัร  มีมลูคา่ทรัพย์สนิภายใต้การบริหารจดัการในปี 2556 จํานวนทัง้สิน้ 24,725ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2555 จํานวน 261 ล้านบาท และมีกองทนุภายใต้การบริหารจดัการทัง้สิน้จํานวน 26 กองทนุ ทัง้นี ้ 
บลจ.ภทัร เน้นการบริหารจดัการกองทนุ 2 ประเภท ได้แก่ กองทนุรวม โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32. 2 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิภายใต้การบริหารจดัการ และกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 67.8 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิภายใต้การบริหารจดัการ  

นอกจากนี ้ในปี 2556 บลจ.ภทัร ได้มีการจดัตัง้กองทนุรวมจํานวนทัง้สิน้ 7 กองทนุ ประกอบด้วย กองทนุรวม
ตราสารหนี ้ซึง่มีนโยบายลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ แบบมีกําหนด
อายโุครงการจํานวนทัง้สิน้ 6 กองทนุ และกองทนุรวมพร็อพเพอร์ตี ้ดิวิเดนด์ จํานวน 1 กองทนุ  

จากการเติบโตของตลาดธุรกิจจดัการลงทนุซึง่มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเติบโต ดงันัน้ปัจจยัในการแขง่ขนัในธุรกิจ
จดัการลงทนุจะให้ความสาํคญักบัความเช่ียวชาญของผู้จดัการกองทนุ โดยมีทีมงานจดัการกองทนุท่ีมีประสบการณ์
เป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจจดัการกองทนุ รวมถึงมีทีมงานท่ีมีคณุภาพและมีทีมที่ปรึกษาซึง่มีความชํานาญ 
นอกจากนี ้ยงัให้ความสาํคญักบัความสะดวกในด้านการให้บริการในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นตวัแทนสนบัสนนุ
การขายที่พร้อมให้คําแนะนําการลงทนุ และให้บริการด้านกองทนุอยา่งมีคณุภาพ  

ธุรกิจการจดัการกองทนุสว่นบคุคลมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู โดยมีจํานวน
กองทนุ ณ เดือนพฤศจิกายน 2556 จํานวนทัง้สิน้ 2,437 กองทนุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.4 จากสิน้ปี 2555 คิดเป็นมลูคา่
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ทรัพย์สนิสทุธิ 407,759 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 26.6 จากสิน้ปี 2555 ทัง้นี ้บล.ภทัร ได้หยดุ รับลกูค้าธุรกิจ
จดัการกองทนุสว่นบคุคลใหม ่ โดยลกูค้าได้ลงนามสญัญาแตง่ตัง้ให้ บลจ.ภทัร เป็นผู้ดําเนินงานบริหารกองทนุสว่น
บคุคลตัง้แตต้่นปี 2557 เป็นต้นไป   

 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
2.3.1 แหล่งเงนิทุน  

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีแหลง่เงินทนุท่ีสาํคญัตามงบการเงินรวม ได้แก่ เงินฝากประเภทตา่ง ๆ  ตัว๋แลกเงิน
และเงินกู้ยืม และรายการระหวา่งธนาคาร โครงสร้างเงินฝากและเงินกู้ยืม มีดงันี ้

รายการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จํานวน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น  
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น  
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น  
(ร้อยละ) 

เงินรับฝาก 69,040 43.3 153,027 81.6 145,996 74.8 
ตัว๋แลกเงิน (บีอ)ี 67,652 42.4 12,124 6.5 6,825 3.5 
หุ้นกู้  17,707 11.1 16,999 9.1 35,744 18.3 
รายการระหวา่งธนาคาร 5,220 3.3 5,468 2.9 6,656 3.4 

รวม 159,619 100.0 187,618 100.0 195,221 100.0 
ในปี 2556 ธนาคารได้ระดมเงินทนุผา่นตลาดตราสารหนีเ้พิ่มขึน้ โดยธนาคารได้ออกหุ้นกู้ ระยะสัน้อายไุมเ่กิน 

270 วนั มลูคา่ 15,905 ล้านบาท และหุ้นกู้ ระยะยาวมลูคา่ 8,160 ล้านบาท สง่ผลให้สดัสว่นหุ้นกู้ปรับเพิ่มขึน้เป็นร้อย
ละ 18.3 จากร้อยละ 9.1 ณ สิน้ปี 2555  ขณะที่เงินรับฝาก ณ สิน้ปี 2556 ลดลงร้อยละ 4.6 เช่นเดียวกบัตัว๋แลกเงินท่ี
ลดลงร้อยละ 43.7 เนื่องจากธนาคารทยอยหยดุระดมเงินทนุด้วยการออกตัว๋แลกเงิน หลงัจากมีการประกาศเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมนําสง่ กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  (FIDF) จากฐานเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน 
และเงินกู้ยืมทกุประเภท  

 นโยบายอัตราดอกเบีย้เงนิรับฝาก 

คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ ( Asset and Liability Management Committee : ALCO) เป็นผู้
กําหนดกรอบการกําหนดอตัราดอกเบีย้เงินรับฝากและอตัราดอกเบีย้ตัว๋แลกเงิน สาํหรับบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 
โดยมอบหมายให้คณะทํางานด้านสภาพคลอ่ง ( Money Desk) เป็นผู้บริหารจากสายและฝ่ายตา่ง  ๆ ที่เก่ียวข้อง 
พิจารณากําหนดอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสมในแตล่ะช่วงเวลา  โดยพิจารณาจาก ปัจจยัตา่ง  ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ ความ
ต้องการด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร การแขง่ขนัของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินฝาก และแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ 
ทัง้นี ้การปฏิบตัิเก่ียวกบัการรับเงินฝากและการกําหนดอตัราดอกเบีย้เงินฝาก เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
2.3.2 การให้สินเชื่อ  

 นโยบายสินเชื่อ 

ธนาคารมีการกําหนดนโยบายสนิเช่ือเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร   โดยนโยบายสนิเช่ือที่จดัทําขึน้มีลกัษณะเป็นแนวทางดําเนินการ  
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ครอบคลมุ หลกัการพืน้ฐานในการพิจารณาเครดิตที่กําหนดไว้แล้ว สิง่ที่ผู้ปฏิบตัิงานด้านเครดิตพงึระมดัระวงัและ
หลกีเลีย่ง และสิง่ที่ธนาคารสนบัสนนุให้ดําเนินการเพื่อขยายเครดิตอยา่งมีคณุภาพ   

นโยบายสนิเช่ือถือเป็นสว่นสาํคญัที่ช่วยสนบัสนนุการดําเนินการตามกลยทุธ์ของธนาคาร เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการให้สนิเช่ือ  และสามารถควบคมุพอร์ตสนิเช่ือให้เป็นไปตามระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ มีการกําหนด
สดัสว่นของพอร์ตสนิเช่ือให้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจ   โดยคํานงึถึงการกระจกุตวัและการกระจายความเสีย่งของ
พอร์ตสนิเช่ือตอ่การเปลีย่นแปลงภาวะเศรษฐกิจอยา่งสมํ่าเสมอ  และประเมินระดบัความเสีย่งโดยรวมให้สอดคล้อง
กบัเป้าหมายที่กําหนด   รวมทัง้มีหลกัเกณฑ์การให้สนิเช่ือที่ครอบคลมุกลุม่ธุรกิจเป้าหมาย   

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ทําหน้าที่กําหนดหลกัเกณฑ์สนิเช่ือแตล่ะประเภท  โดยอ้างอิงจากนโยบาย
การบริหารความเสีย่ง  (Risk Management Policy) และนโยบายสนิเช่ือ  (Corporate Credit Policy) ซึง่หลกัเกณฑ์
ดงักลา่วจะประกอบด้วยเนือ้หาที่ครอบคลมุกระบวนการโดยรวมของการให้สนิเช่ือทัง้ก่อนการอนมุตัิไปจนถึงการ
บริหารสนิเช่ือ โดยมีประธานสายเป็นผู้ รับผิดชอบติดตามดแูลการบริหารความเสีย่ง  

สาํหรับสนิเช่ือรายยอ่ย  ธนาคารได้พฒันาแบบจําลองความเสีย่ง  Credit scoring โดยใช้ข้อมลูทางสถิติของ
ลกูค้าของธนาคาร  โดยผลการคํานวณจากแบบจําลองร่วมกบัข้อมลูจากสาํนกังานข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ  National 
Credit Bureau จะถกูนํามาใช้เพื่อประกอบการตดัสนิการให้สนิเช่ือ ทัง้นี ้เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุ
ของ Basel Committee for Banking Supervision ตามวิธี Internal Ratings Based Approach – IRB 

นอกจากนี ้ ธนาคารจะมีการทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายสนิเช่ือ   และการปฏิบตัิงานใน
กระบวนการสนิเช่ือเพื่อให้มีการปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสีย่งที่เพียงพอ  โดยให้ทบทวนอยา่งน้อยปีละครัง้  
หรือเมื่อมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั   เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

การปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ป็นการดําเนินการแก้ไขหนีท้ัว่ไป และหนีท้ี่มีปัญหา เพื่อให้ ธนาคารมีโอกาสได้รับ
ชําระหนีค้ืนสงูสดุ หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการดําเนินกิจการตอ่ไปทัง้ลกูหนีแ้ละ ธนาคาร  โดยเฉพาะ
ลกูหนีท้ี่ประสบปัญหาการชําระหนีเ้นื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ  แตย่งัมีแนวโน้มที่จะดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้  
ทัง้นี ้ การปรับปรุงโครงสร้างหนีจ้ะต้องคํานงึถึงความสามารถที่แท้จริงของลกูหนี ้รวมถึงอตัราผลตอบแทน อตัราการ
รับชําระหนี ้ และความเสีย่งที่จะยอมรับได้ ทัง้นี ้จะต้องเป็นลกูหนีม้ีเจตนาที่จะชําระหนี ้ และวิธีการปรับปรุง
โครงสร้างหนีก้บัลกูหนีแ้ตล่ะรายต้องมีการพิจารณาความเป็นไปได้อยา่งสมเหตสุมผล   กรณีลกูหนีไ้มใ่ห้ความ
ร่วมมือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้หรือมีแนวโน้ม แก้ไขหนีไ้มไ่ด้   เจ้าหน้าที่บริหารสนิเช่ือขออนมุตัิดําเนินคดีตอ่ผู้
มีอํานาจอนมุตัิ และโอนบญัชีลกูหนีไ้ปยงัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายโดยเร็วเพื่อให้ดําเนินคดีตอ่ไป 

 การติดตามหนีผิ้ดนัด 

ธนาคารมีนโยบายในการติดตามให้ลกูหนีผิ้ดนดัทกุราย ชําระหนีท้ัง้หมดคืนแก่ธนาคารโดยเร็ว โดยธนาคาร
จะประเมินความสามารถในการชําระหนี ้และความร่วมมือของลกูหนีแ้ตล่ะราย เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามและ
แก้ไขหนีท้ี่เหมาะสม   ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนีร้ายที่ให้ความร่วมมือ และมีแนวโน้ม
สามารถปฏิบตัิได้ตามเง่ือนไขข้อตกลงใหมเ่พื่อให้ธนาคาร มีโอกาสได้รับชําระหนีค้ืนสงูสดุและเหมาะสมกบั
ความสามารถที่แท้จริงของลกูหนี  ้กรณีลกูหนีบ้างรายไมส่ามารถชําระหนี ้หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ หรือไมใ่ห้ความ
ร่วมมือ แตภ่าระหนีส้นิท่ียงัคงมีอยูก่บัธนาคารยงัคงเหลอือยูเ่ป็นจํานวนมากจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายหรือ
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บคุคลภายนอกจะต้องสบืหาติดตามทรัพย์สนิของลกูหนี ้เพื่อนํามาชําระหนีโ้ดยไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of interest) 

 การอนุมัติการให้กู้ยมืและอ านาจการอนุมัต ิ

สนิเช่ือรายยอ่ย ธนาคารกําหนดอํานาจการอนมุตัิตามระดบัวงเงินและเง่ือนไขสนิเช่ือตามระดบัขัน้ตัง้แต่
ระดบัหวัหน้าเจ้าหน้าที่ตลาดไปจนถึงหวัหน้าสาํนกังานขายภาค โดยมีฝ่ายควบคมุและตรวจสอบเครดิต  ที่เป็นอิสระ
จากหนว่ยงานด้านการตลาด  ช่วยทําหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบคําขออนมุตัิเพื่อแสดงความเห็นเพิ่มเติม  และ
เจ้าหน้าที่ตลาดมีหน้าที่ติดตามคณุภาพของการปลอ่ยสนิเช่ือรายสญัญาที่ได้อนมุตัิสนิเช่ือ  คณุภาพสนิเช่ือสาํหรับ
ลกูค้า โดยมีการผกูผลตอบแทนกบัระดบัหนีเ้สยี นอกจากนี  ้ธนาคารมีการบริหารความเสีย่งระดบัพอร์ต สนิเช่ือผา่น
การกําหนดตวัชีว้ดัและเพดานความเสีย่ง  ซึง่รวมถึงการกระจกุตวัของสนิเช่ือ  ซึง่ต้องรายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ 

สนิเช่ือธุรกิจ จะต้องได้รับอนมุตัิโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสม   โดยอํานาจการอนมุตัิ
จะต้องกําหนดให้สอดคล้องกบัวงเงิน ประเภทธุรกิจ ขนาดและความซบัซ้อนของธุรกรรม    

 
2.3.3 ความสามารถในการด ารงเงนิกองทุนของธนาคาร 

กลุม่ธุรกิจฯ ได้ให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการเงินกองทนุเป็นอยา่งมาก เพื่อให้มัน่ใจวา่กลุม่ ธุรกิจจะมี
กลยทุธ์ในการรักษาระดบัเงินกองทนุให้สงูกวา่เป้าหมายการดํารงเงินกองทนุท่ีกําหนดไว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ธนาคารมีระดบัเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง (BIS Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 13.66 สงูกวา่อตัราขัน้ตํ่าของธนาคารแหง่
ประเทศไทยที่ร้อยละ 8.50 โดยอตัราสว่นอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งของธนาคาร มีดงันี ้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร Basel II Basel III 

อตัราสว่นเงินกองทนุตามกฏหมาย  
รวมกําไรถึงคร่ึงปีแรกปี 2556  

 (ร้อยละ) 

31 ธนัวาคม 
2554 

  

31 ธนัวาคม 
2555 

 

อตัราขัน้ตํ่า 
ตามข้อกําหนด 
ของ ธปท. 

31 ธนัวาคม 
2556 

 

อตัราขัน้ตํ่า 
ตามข้อกําหนด 
ของ ธปท. 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 

- - - 13.10 4.50 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 14.70 14.01 4.25 13.10 6.00 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 0.70 0.68  -  0.56  -  

เงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 15.40 14.69 8.50 13.66 8.50 

 หากรวมกําไรถึงสิน้ปี 2556 เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งเทา่กบัร้อยละ 14.76 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 เทา่กบั
ร้อยละ 14.21 

 
2.3.4 การบริหารสภาพคล่อง 

ธนาคารกําหนดให้การบริหารสภาพคลอ่งอยูภ่ายใต้การดแูล และการกําหนดกลยทุธ์ของคณะ
กรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ โดยมีคณะทํางานด้านสภาพคลอ่ง ( Money Desk) เป็นกลไกสาํคญัในการ
พิจารณาอตัราดอกเบีย้ให้สอดคล้องกบัความต้องการด้านสภาพคลอ่ง  นอกจากนี ้ยงัมีฝ่ายบริหารเงินเป็นหนว่ยงาน
หลกัทําหน้าที่ในการบริหารสภาพคลอ่ง โดยมีการบริหารฐานะสภาพคลอ่งอยา่งใกล้ชิดทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
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ให้สอดคล้องกบัปัจจยัภายใน ได้แก่ แผนการขยายธุรกิจและสภาพคลอ่งของธนาคาร  และปัจจยัภายนอก ได้แก่  
สภาวะการแขง่ขนั และแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิได้กําหนดให้มีการ
ทบทวนภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอตัราดอกเบีย้เป็นประจํา เพื่อให้การบริหารสภาพคลอ่งทนัตอ่ความผนัผวนของ
เศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  

ในภาวะปกติคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ  กําหนดให้มีสนิทรัพย์สภาพคลอ่งสว่นเกินจากที่
กฎหมายกําหนดไมต่ํ่ากวา่เงินฝากและเงินกู้ยืมครบกําหนดใน 30 วนัข้างหน้า  โดยมีการกระจายตวัของแหลง่เงินทนุ
ที่เหมาะสม  ซึง่แหลง่เงินทนุหลกัของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลกูค้า โดยไมอ่าศยัแหลง่ที่มาจากกลุม่ผู้ฝากเงิน
รายใหญ่ หรือสถาบนัการเงินอื่นมากเกินไป นอกจากนี ้ยงัมีการกระจายตวัในแตล่ะประเภทและอายคุรบกําหนด 
รวมทัง้รักษาความสมดลุของแหลง่ที่มาของเงินทนุและการใช้ไปของเงิน  สาํหรับกรณีเหตฉุกุเฉินในภาวะวิกฤตตา่งๆ 
ธนาคารมีการจดัทําแผนรองรับเหตฉุกุเฉินด้านสภาพคลอ่ง เพื่อให้มีแหลง่สภาพคลอ่งเพียงพอท่ีจะรองรับการถอน
เงินของผู้ฝาก และธนาคารยงัสามารถดําเนินธุรกิจตอ่เนื่องอยูไ่ด้ไมน้่อยกวา่ 1 เดือน 

ธนาคารดํารงอตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่งโดยเฉลีย่แล้วไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ  6.0 ของยอดเงินฝากและเงิน
กู้ยืมบางประเภท ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีเงินสดใน
มือ เงินสดที่ศนูย์เงินสด เงินฝากที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย  และหลกัทรัพย์ที่ปราศจากภาระผกูพนั  รวมเป็นจํานวน  
22,603 ล้านบาท   

 
2.3.5 การจัดชัน้สินทรัพย์ การตัง้ส ารอง และการตัดจ าหน่ายหนีสู้ญ 

ธนาคารปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้สนิทรัพย์ และการกนัเงินสาํรองของธนาคารแหง่ประเทศไทย และ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม 

ธนาคารจะตดัลกูหนีอ้อกจากบญัชี เนื่องจากเห็นวา่ไมส่ามารถที่จะเรียกชําระหนีค้ืนได้ เช่น ได้ดําเนินคดีทาง
กฎหมายแล้ว ลกูหนีไ้มม่ีทรัพย์สนิท่ีจะชําระหนีไ้ด้ หรือ ไมม่ีบคุคลคํา้ประกนั หรือหลกัประกนัไมม่ีคา่แล้ว ธนาคาร
สามารถดําเนินการได้  โดยการตดัจําหนา่ยหนีส้ญู และหนีส้ญูรับคืน ให้ถือปฏิบตัิตามข้อกําหนดของประกาศ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหลกัเกณฑ์การตดัหนีส้ญูของกรมสรรพากร  และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม  ทัง้นี ้การตดัลกูหนีอ้อกจากบญัชีจะต้องไมเ่ป็นการเอือ้ประโยชน์แตก่รรมการ 
ผู้บริหารระดบัสงู ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร หรือผู้ที่เก่ียวข้อง หรือกิจการท่ีบคุคลดงักลา่วมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง 

 
2.3.6 ธุรกิจตลาดทุน ด าเนินการโดย บล.ภทัร และบล.เกียรตินาคิน มีรายละเอียดดังนี ้

 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ภายหลงัการทําคําเสนอซือ้ บล.ภทัร เป็นผลสาํเร็จ ทนุภทัรได้เข้าซือ้หลกัทรัพย์ภายใต้การลงทนุของสายงาน
ลงทนุของ บล.ภทัร ซึง่แหลง่เงินทนุในการซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วมาจากเงินปันผลรับจากการถือหุ้นใน บล.ภทัร และ
จากผลตอบแทนการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ ท่ีทนุภทัรเข้าลงทนุ โดยในช่วงแรกทนุภทัรรับรู้ บล.ภทัร เป็นเจ้าหนีซ้ือ้
ขายหลกัทรัพย์ และเมื่อพ้นระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีทนุภทัรเข้าถือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว บญัชีเจ้าหนีซ้ือ้ขาย
หลกัทรัพย์ดงักลา่วถกูเปลีย่นเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทยอ่ย  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ทนุภทัรไมม่ียอดคงเหลอื
เงินกู้ยืมจาก บล.ภทัร 
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นอกจากนี ้ปัจจบุนักลุม่ธุรกิจตลาดทนุอาศยัแหลง่เงินทนุสว่นหนึง่จากธนาคารซึง่เป็นบริษัทแม ่และ บล.ภทัร 
ยงัมีการ ออกหุ้นกู้อนพุนัธ์และ จดัเตรียมแหลง่เงินทนุ อื่นไว้โดยมีวงเงินกู้ยืมเบิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์
หลายแหง่   

 การจัดหาเงนิทุนหรือการให้กู้ยมืผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

กลุม่ธุรกิจตลาดทนุมีวงเงินกู้ยืมกบัธนาคารจํานวน  6,350 ล้านบาท  โดยแตล่ะบริษัทสามารถกู้ยืมเงินได้ไม่
เกินวงเงินท่ีกําหนด  และทกุบริษัทรวมกนัไมเ่กิน 6,350 ล้านบาท โดยแตล่ะบริษัทมีวงเงินดงันี ้

วงเงนิ (ล้านบาท)

บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั (มหำชน) 5,000                  

บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 5,000                  

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั 1,350                  

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั 300                     
 

 การอนุมัติวงเงนิและอ านาจการอนุมัต ิ

บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด  มีนโยบายในการพิจารณาอนมุตัิวงเงินเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า โดย
พิจารณา ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า และหน้าที่ทางการงานในกรณีของลกูค้าบคุคล 

 การก าหนด Margin ของหลักทรัพย์ 

สาํหรับการให้บริการ มาร์จิน้ของหลกัทรัพย์ นัน้ บล.ภทัร ได้ให้บริการ ดงักลา่วโดยการแนะนําให้ลกูค้าใช้
บริการผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน)  สาํหรับ บล. เคเคเทรด บริษัทให้บริการ มาร์จิน้ข
องหลกัทรัพย์ เอง โดย กําหนดให้คณะ กรรมการบริหารสนิเช่ือ  เป็นผู้ทบทวนและกําหนดรายช่ือหลกัทรัพย์ที่จะ
อนญุาตให้ซือ้ในบญัชีมาร์จิน้ได้ (Marginable Securities) และการปรับอตัรามาร์จิน้ โดยจะคดัเลอืกหลกัทรัพย์ที่มี
ปริมาณการซือ้ขายในระดบัสงู และผลประกอบการดี หรือกําลงัอยูใ่นช่วงฟืน้ตวั 

 ความสามารถในการด ารงเงนิกองทุนสภาพคล่อง  

อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์สภาพคลอ่งสทุธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของ บล.ภทัร แล ะ บล.เคเคเทรด  
เกินกวา่อตัราขัน้ตํ่าที่ร้อยละ 7.00 ตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์สภาพคลอ่งสทุธิตามที่สาํนกังาน 
ก.ล.ต. โดยแสดงรายละเอียดในตารางดงันี ้

เงินกองทนุสภาพคล่อง (ร้อยละ) ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

บล.ภทัร 85.67 52.83 36.73 

บล.เคเคเทรด 125.43 69.34 159.26 
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33..    ปัจจัยความเส่ียงปัจจัยความเส่ียง    
 

ภายหลงัการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและทนุภทัรเป็นผลส าเร็จเมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2555  ท าให้โครงสร้างธุรกิจ
เปลีย่นแปลงไป และเกิดเป็น  “กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร” โดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทแมข่อง
กลุม่ธุรกิจฯ  ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ภายใต้การดแูลของประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และมีบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท ทนุ
ภทัร จ ากดั (มหาชน) (หรือ “ทนุภทัร”) ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และด าเนินธุรกิจสว่นตลาดทนุ 
ภายใต้การดแูลของประธานธุรกิจตลาดทนุ โดยทนุภทัรมีบริษัทยอ่ย ได้แก่ บล.ภทัร  บล.เคเคเทรด และบลจ. ภทัร  

 
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

ในการด าเนินธุรกิจของ กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ยอ่มมีความเสีย่งตา่งๆ ท่ีอาจสง่ ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจ ฯ ทัง้ที่เกิดจากภายในและภายนอก อาทิ การเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม สภาวะ
แวดล้อม หรือกระบวนการการด าเนินธุรกรรม ซึง่ความเสีย่งตา่งๆ ดงักลา่ว สามารถจดักลุม่ได้เป็นความเสีย่งหลกั 5 ด้านตาม
นิยามของธนาคารแหง่ประเทศไทย ได้แก่ ความเสีย่งด้านเครดิต ( Credit Risk) ความเสีย่งด้านตลาด ( Market Risk) ความ
เสีย่งด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) และความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic 
Risk) กลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัให้มีกระบวนการในการบริหารความเสีย่ง ได้แก่ การระบคุวามเสีย่ง การวดัและประเมินความเสีย่ง 
การติดตามความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่ง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ( Risk Management Committee : 
RMC) ท าหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ง และ มีสายบริหารความเสีย่ง และหนว่ยงาน
บริหารความเสีย่งของบริษัทยอ่ย ท าหน้าที่ก ากบัและสนบัสนนุการบริหารความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจฯ  ซึง่หนว่ยงานดงักลา่ว
เป็นหนว่ยงานอิสระจากสายธุรกิจที่มีธุรกรรม หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัความเสีย่ง 

ในปี 2556 กลุม่ธุรกิจฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างสายงานบริหารความเสีย่งเพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการด าเนิน
ธุรกิจของกลุม่ธุรกิจ ฯ อาทิ แยกฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านตลาดออกจากฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านตลาดและสภาพคลอ่ง 
(เดิม) เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพื่อค้า ( Trading Book) ที่คาดวา่จะเพิ่มมากขึน้ในอนาคต เพิ่มเติมทีมทบทวน
คณุภาพสนิเช่ือ และทีมความเสีย่งคูค้่าสถาบนัการเงิน ภายใต้ฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านเครดิต เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
ท างานและท าให้การบริหารความเสีย่งด้านเครดิตมีความครบถ้วน มากขึน้ เพิ่มทีมบริหารความเสีย่งแบบจ าลอง ภายใต้ฝ่าย
สนบัสนนุงานบริหารความเสีย่ง เพื่อก ากบัและสนบัสนนุการบริหารความเสีย่งแบบจ าลอง (Risk Model Validation) ของกลุม่
ธุรกิจฯ รวมถึงการจดัตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ  (Operational Risk Sub-Committee) และ
คณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนการท างานใหม ่ (New Product & Process Review Sub-
Committee) ขึน้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ เป็นต้น 
    
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจฯ คือ การบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร  โดยมุง่เน้น
ให้แตล่ะสายธุรกิจและหนว่ย ธุรกิจมีหน้าที่และความ รับผิดชอบในการเข้าใจความเสีย่งและบริหารความเสีย่ง ที่เกิดขึน้จาก
หนว่ยงานของตนเองให้อยูภ่ายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสีย่งรวมของกลุม่ธุรกิจฯ  ทัง้นี ้สายบริหารความเสีย่งจะ
ท าหน้าที่ในการก ากบั ดแูล และสอบทาน ความเพียงพอของกลไกการบริหารและควบคมุความเสีย่งของแตล่ะสายธุรกิจและ
หนว่ยธุรกิจ นอกจากนี ้แตล่ะสายธุรกิจจะถกูจดัสรรเงินกองทนุเพื่อใช้ในการรองรับความเสีย่งของธุรกิจ โดยวดัจากความเสีย่ง
ตา่งๆ ของธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายที่เกิดขึน้จากธุรกิจนัน้ด้วย 
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กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้จดัให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านการบริหารความเสีย่งแก่บคุลากรของ
ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสีย่ง และกระตุ้นให้เกิดการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่
การบริหารความเสีย่งขององค์กร นอกจากนี ้ยงั จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสีย่งและเงินกองทนุตอ่สาธารณะ
อยา่งสม ่าเสมออีกด้วย 

 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สายงาน และฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารความเสีย่ง  มี
ดงันี ้

 คณะกรรมการธนาคาร 

มีหน้าหลกัในการก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของธนาคารและบริษัทยอ่ย  มีการก าหนดนโยบาย 
กระบวนการ และการควบคมุทางด้านการบริหารความเสีย่งประเภทตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยครอบคลมุความเสีย่งด้านกลยทุธ์  
ด้านเครดิต  ด้านตลาด  ด้านสภาพคลอ่งและด้านปฏิบตัิการ 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
บริหารความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร เพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ตลอดจนดแูลและ
ติดตามปริมาณความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ ( Risk Appetite) โดยมี
เป้าหมาย คือ การบริหารความเสีย่งตา่งๆ ให้อยูภ่ายในขอบเขตที่ก าหนดและด าเนินธุรกิจให้ได้อตัราผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 สายบริหารความเสีย่ง  

มีหน้าที่ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ และกระบวนการการบริหารความเสีย่งที่ส าคญั รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
น าไปประยกุต์ใช้ในสายธุรกิจ และหนว่ยงานตา่งๆ ของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  รวมทัง้วิเคราะห์ ติดตาม ควบคมุ  
และจดัท ารายงานฐานะความเสีย่งในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อควบคมุความเสีย่งให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับ
ได้ 

สายตรวจสอบภายใน  

มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย 
หลกัเกณฑ์  ระเบียบ และกระบวนการการบริหารความเสีย่งที่ก าหนด  ทดสอบและประเมินประสทิธิภาพของระบบการ
ควบคมุภายใน  รวมทัง้คณุภาพของการปฏิบตัิงานภายในองค์กร เพื่อด าเนินการการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อ
ควบคมุและลดความเสีย่งที่ส าคญั 

ฝ่ายบริหารทนุ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน  ติดตาม และควบคมุฐานะเงินกองทนุของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรให้
เหมาะสมกบัฐานะและกิจกรรมทางการเงินของกลุม่ธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที่เหมาะสม และรองรับความเสีย่งที่มีนยัส าคญัครบทกุด้าน  ทัง้ภายใต้
ภาวะปกติ  และภาวะวิกฤต  รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนวทางการก ากบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการ  (Pillar 2) ของ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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 ฝ่ายงานเจ้าของความเสีย่ง (Risk Owner)  

ได้แก่ เจ้าของผลติภณัฑ์ / ฝ่ายงาน / สาขา / หนว่ยงานตา่งๆ ของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจดัการความเสีย่งด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และบริการของหนว่ยงานตนเอง  กระบวนการ
ท างาน  และระบบงานตา่งๆ ท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตนเอง ให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ และ
สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบ กระบวนการการบริหารความเสีย่ง ซึง่รวมถึงการระบ ุประเมิน ติดตาม ควบคมุ และรายงาน
ความเสีย่ง 

 
การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนมุตัิโครงการยกระดบัการบริหารความเสีย่ง (Risk Road Map) เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารความเสีย่งระยะยาว ซึง่ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่  

1. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการเก็บข้อมลู   
2. การพฒันาเคร่ืองมือวิเคราะห์ความเสีย่งและเงินกองทนุ  

โดยมีระยะเวลาโครงการ  5  ปี และมีเป้าหมายเพื่อยกระดบัการบริหารความเสีย่งด้านเครดิตตามมาตรฐานการ
ด ารงเงินกองทนุโดยวิธีแบบจ าลองภายใน (Internal Rating Based Approach - IRB) 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้พฒันากระบวนการบริหารความเสีย่งที่มีการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทนุตามกระบวนการ  ICAAP ในหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม  Basel II Pillar 2 โดยกระบวนการดงักลา่ว
เป็นการบริหารความเสีย่งที่ครอบคลมุถึงความเสีย่งที่กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรเห็นวา่มีนยัส าคญั  กระบวนการ
ดงักลา่วจะท าให้กลุม่ธุรกิจฯ ทราบวา่ มีเงินกองทนุเพียงพอรองรับความเสีย่งตา่งๆ  รวมถึงรองรับการขยายตวัของธุรกิจใน
อนาคตหรือไม ่

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรยงัได้พิจารณาความเสีย่งภายใต้ภาวะวิกฤตตา่งๆ  ซึง่เป็นการประเมินความเสีย่ง
ภายใต้การจ าลองสถานการณ์ที่ไมป่กติอนัมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน และความเพียงพอของเงินกองทนุ พร้อมกบัจดัท าแผน
รองรับในแตล่ะความเสีย่งและความเพียงพอของเงินกองทนุภายใต้สถานการณ์ดงักลา่ว  นอกจากนี  ้นโยบาย กระบวนการ  
ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบตัิงานตา่งๆ  ที่เก่ียวข้องได้ถกูจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และผา่นการพิจารณาอนมุตัิจาก
คณะกรรมการธนาคาร 

 นอกจากนี ้ในการบริหารความเสีย่งด้านเครดิตของธนาคาร ธนาคารได้น าการค านวณการกนัส ารองแบบ Collective 
Approach มาใช้ในการกนัเงินส ารองส าหรับสนิเช่ือเช่าซือ้ โดยคงเงินกนัส ารองสว่นเพิ่มไว้จนกวา่สนิเช่ือจะหมดอาย ุส าหรับ
เงินกนัส ารองสนิเช่ือที่หมดอายแุล้ว ธนาคารพิจารณากนัเงินบางสว่นเป็นเงินส ารองทัว่ไป อีกทัง้ธนาคารมีแผนที่จะใช้การจดั
อนัดบัเครดิตจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยอนญุาตมาใช้ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2557 
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การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีการบริหารความเสีย่งที่สอดคล้องกบัแนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทยโดย

แบง่ความเสีย่งหลกัออกเป็น 5 ด้าน ดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

คือความเสีย่งที่เกิดขึน้เมื่อมีการก าหนดแผนกลยทุธ์แตก่ารปฏิบตัิตามแผนเป็นไปอยา่งไมเ่หมาะสมหรือเกิดความไม่
สอดคล้องระหวา่งกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแขง่ขนั และทรัพยากรขององค์กร ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่
รายได้และเงินกองทนุของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรอยา่งมีนยัส าคญั อนัเป็นผลจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก 

เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสีย่งด้านกลยทุธ์ให้อยูภ่ายใต้กรอบความเสีย่งที่ยอมรับได้ กลุม่ธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภทัรได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสีย่งด้านกลยทุธ์ของธนาคาร โดยเร่ิมต้นจากการมีองค์ประกอบส าคญัใน
การบริหารความเสีย่งด้านกลยทุธ์ กลา่วคือ การระบคุวามเสีย่ง การประเมินความเสีย่ง การติดตามและรายงานความเสีย่ง 
และการควบคมุความเสีย่ง  ซึง่ธนาคารจะระบแุละประเมินความเสีย่งด้านกลยทุธ์ในสองมมุมอง คือ ความเสีย่งที่จะไม่
สามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ และความเสีย่งที่เกิดขึน้ในกระบวนการจดัท ากลยทุธ์และแผนประจ าปี เมื่อพบความเสีย่ง
ด้านกลยทุธ์ที่ส าคญั ธนาคารจะด าเนินการลดความเสีย่งดงักลา่ว พร้อมทัง้มีการติดตามและรายงานตอ่คณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้องและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข 

ส าหรับการบริหารความเสีย่งด้านกลยทุธ์ของบริษัทยอ่ยภายใต้กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรนัน้ จะด าเนินการ
ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสีย่งด้านกลยทุธ์ของกลุม่ธุรกิจฯ โดยนโยบายฉบบัดงักลา่วจะ
ครอบคลมุถึงการบริหารความเสีย่งด้านกลยทุธ์ของแตล่ะบริษัทภายใต้กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และการบริหาร
ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ 

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีความเสีย่งหลกัด้านกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ 

 ความเสีย่ง จากเศรษฐกิจในปี 2557 สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเด็นหลกั อนัได้แก่ ความเสีย่ง จากเศรษฐกิจโลก
และความเสีย่งจากเศรษฐกิจไทย ส าหรับความเสีย่งจากเศรษฐกิจโลกนัน้ ได้แก่ ความเสีย่งเชิงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
ชัน้น าของโลก เช่น (1) ประเด็นการลดทอนมาตรการอดัฉีดสภาพคลอ่งของธนาคารกลางสหรัฐ ซึง่หากเกิดขึน้จริง อาจท าให้
นกัลงทนุดงึเงินออกจากประเทศตลาดเกิดใหมร่วมทัง้ ประเทศไทย ท าให้คา่เงินบาทออ่นคา่ลง และท าให้ดอกเบีย้พนัธบตัร
ปรับขึน้ และท าให้สภาพคลอ่งทางการเงินของประเทศไทยตงึตวัขึน้ (2) ประเด็นด้านการเมือง ของสหรัฐอเมริกาที่อาจกระทบ
ตอ่เศรษฐกิจ โดยหากภาคการเมืองสหรัฐอเมริกาไมส่ามารถตกลงประเด็นเก่ียวกบัการตอ่เพดานหนีส้าธารณะในต้นปี 2558 
ได้ อาจท าให้สหรัฐ อเมริกาผิดนดัช าระหนี ้มีผลตอ่ความเช่ือมัน่และความผนัผวนในตลาดการเงินได้ และ (3) แนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงนโยบาย ของรัฐบาลจีนท่ีอาจคมุเข้มจนท าให้เศรษฐกิจชะลอ ตวัอยา่ง รุนแรง และเป็นความเสีย่งตอ่ภาคการ
สง่ออกและเศรษฐกิจไทยได้ 

สว่นความเสีย่งจากเศรษฐกิจไทย มีความเสีย่ง 3 ประการหลกั คือ 1) ปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองที่หากยืดเยือ้
รุนแรงจะกระทบความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค นกัธุรกิจ รวมถึงนกัทอ่งเที่ยว ท าให้การบริโภค การลงทนุภาคเอกชนและการ
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ทอ่งเที่ยวชะลอตวัยิ่งขึน้ 2) แนวโน้มนโยบายการเงินในเชิงพฤตินยัที่ตงึตวั อนัเป็นผลจากการท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยมี
แนวโน้มคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดบัปัจจบุนัตอ่ไป เพื่อรักษาสว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ระหวา่งในและตา่งประเทศในช่วงที่
เงินทนุเคลือ่นย้ายผนัผวน ในขณะเดียวกนั ทิศทางเงินเฟ้อในปัจจบุนัมีทิศทางทรงตวัในระดบัต ่า จะท าให้อตัราดอกเบีย้ที่
แท้จริงสงูขึน้ และกดดนัการบริโภคและลงทนุในระยะตอ่ไป และ 3) นโยบายการคลงัที่อาจตงึตวัจากการท่ีภาครัฐที่มีแผนการ
ท างบประมาณสมดลุในระยะกลาง ขณะที่โครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีอาจลา่ช้า จะยิ่งท าให้การใช้จ่ายภาคการคลงัหด
ตวัลง และเป็นปัจจยัฉดุรัง้การขยายตวัของเศรษฐกิจในระยะตอ่ไป 
 เพื่อ บริหารความเสีย่งดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้กรอบความเสีย่งที่ยอมรับได้ กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจึงมุง่เน้น
การผกูรวมการบริหารความเสีย่งเข้าไปในกระบวนการท าธุรกิจทกุขัน้ตอน มีกระบวนการเพื่อช่วยให้กลุม่ธุรกิจฯ ปรับตวัได้ทนัตอ่
สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป เช่น มีการประเมินสถานการณ์อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และ
เตรียมแผนรองรับส าหรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึน้  

1.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงนิกองทุน (ICAAP)  

 หลักเกณฑ์การด ารงเงนิกองทุนตาม Basel III 
จากวิกฤตการเงินโลกและปัญหาของสถาบนัการเงินท่ีเกิดขึน้ในหลายประเทศในช่วงปี 2550-2551 ท่ีผา่นมา 

ประกอบกบัสถาบนัการเงินมีการด าเนินธุรกิจที่มีความซบัซ้อนมากขึน้ ชีใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็นในการทบทวนแนวคิดการก ากบั
ดแูลระบบการเงิน ซึง่สว่นหนึง่คือการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III เพื่อให้สถาบนั
การเงินมีเงินกองทนุท่ีมีคณุภาพดีขึน้ และปริมาณสงูขึน้ สามารถรองรับความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ทัง้ในภาวะปกติ และภาวะ
วิกฤตได้ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ที่มีผลบงัคบัใช้ในระดบัเฉพาะธนาคารเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และระดบักลุม่ธุรกิจฯ 
เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2557 นัน้ ได้มีการปรับปรุงแนวทางการด ารงเงินกองทนุทัง้ในเชิงคณุภาพและปริมาณ เพื่อให้ธนาคาร
พาณิชย์มีความมัน่คงและแข็งแกร่งมากขึน้ กลา่วคือ ในเชิงคณุภาพก าหนดให้องค์ประกอบเงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์
ต้องเป็นเงินกองทนุท่ีมีคณุภาพดีที่สดุเป็นหลกั คือ เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) 
ซึง่ประกอบด้วยหุ้นสามญัและก าไรสะสมเป็นหลกั เพื่อให้เงินกองทนุท่ีแท้จริงที่ต้องใช้รองรับความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ มา
จากสว่นของผู้ ถือหุ้นในปริมาณที่มากเพียงพอและเป็นองค์ประกอบหลกัของเงินกองทนุโดยรวม รวมถึงยงัได้ปรับปรุง
คณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์ให้มีลกัษณะคล้ายทนุมากขึน้ ส าหรับใน
สว่นของเชิงปริมาณนัน้ ก าหนดให้เพิ่มอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จากเดิมก าหนดวา่ต้องไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 4.25 เปลีย่นเป็น
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 6.00 แทน และได้เพิ่มเติมอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของไว้ต้องไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 4.50 
โดยได้คงอตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ไว้ที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 8.50 นอกจากนี ้ได้ปรับปรุงวิธีการค านวณสนิทรัพย์เสีย่งด้านเครดิต
ของธุรกรรมที่มีความซบัซ้อนให้สามารถสะท้อนความเสีย่งได้ดียิ่งขึน้ด้วย 

 ความเพียงพอของเงนิกองทุน 
กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้ให้ความส าคญักบักระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุเป็นอยา่ง

มาก เพื่อให้มัน่ใจวา่กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจะมีกลยทุธ์ในการรักษาระดบัเงินกองทนุให้สงูกวา่เป้าหมายการด ารง
เงินกองทนุท่ีก าหนดไว้ พร้อมทัง้มีวิธีการหรือเคร่ืองมือที่จะช่วยเสริมสร้างและประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุอยา่ง
เหมาะสม ซึง่เพียงพอท่ีจะรองรับความเสีย่งตา่งๆ จากการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรทัง้ในภาวะปกติ 
และภาวะวิกฤต 
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กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุเป็นการประสานงานระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ภายในองค์กร 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหวา่งผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร กบัเป้าหมาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ 
และความเสีย่งที่ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการด ารงเงินกองทนุ และมีการ
ทบทวนเป้าหมายการด ารงเงินกองทนุดงักลา่วตามความเหมาะสมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือทนัทีที่มีการเปลีย่นแปลงที่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ระดบัเงินกองทนุ 

ในปี 2556 ที่ผา่นมา ส าหรับในระดบัธนาคาร การด ารงเงินกองทนุตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารได้มีการด ารง
เงินกองทนุโดยใช้วิธี Standardised Approach (SA) ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต และวิธี Basic Indicator Approach 
(BIA) ส าหรับความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ  ในขณะที่ระดบั กลุม่ธุรกิจฯ  การค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุ ยงัคงใช้ตาม
หลกัเกณฑ์  Basel II โดยได้ด ารงเงินกองทนุตามวิธี Standardised Approach (SA) ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต และวิธี 
Basic Indicator Approach (BIA) ส าหรับความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 

โดยทัง้ระดบัธนาคารและระดบักลุม่ธุรกิจฯ นัน้ ยงัไมต้่องด ารงเงินกองทนุส าหรับความเสีย่งด้านอื่นๆ อนัเนื่องจาก
ปริมาณธุรกรรมยงัไมถ่ึงระดบัท่ีมีนยัส าคญัตามเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  อยา่งไรก็ตาม กลุม่ธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภทัรมีนโยบายที่จะด ารงระดบัเงินกองทนุสว่นเพิ่มตามระดบัของข้อความความเสีย่งที่ยอมรับได้ ( Risk Appetite 
Statement) ซึง่จะอยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่เกณฑ์ขัน้ต ่าของธนาคารแหง่ประเทศไทยคอ่นข้างมาก เพื่อให้เพียงพอท่ีจะรองรับความ
เสีย่งด้านอื่นๆ ท่ีกลุม่ธุรกิจฯ ต้องเผชิญ ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลโดยทางการ (Pillar 2) นอกเหนือจากความเสีย่งตาม
หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า (Pillar 1) ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ในปี 2557 กลุม่ธุรกิจการเงิน เกียรตินาคิน
ภทัรต้องเร่ิมด ารงเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ Basel III และรวมถึงการ ด ารงเงินกองทนุส าหรับความเสีย่งด้านตลาดตาม
หลกัเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

ธนาคารมีการขยายตวัทางธุรกิจอ ยา่งตอ่เนื่องทัง้การขยายตวัของสนิเช่ือและรายได้ในช่วงปี 2556  สง่ผลให้ความ
เสีย่งทัง้ทางด้านเครดิต  และด้านปฏิบตัิการเพิ่มสงูขึน้  โดยที่ธนาคารมีเงินกองทนุทัง้สิน้เพิ่มขึน้สทุธิ 787 ล้านบาท มาอยูท่ี่ 
28,177 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานภายหลงัการจดัสรรเงินปันผล รวมถึงการใช้สทิธิ ESOP-W2 ใน
ระหวา่งปี นอกจากนี ้เงินกองทนุของธนาคารมีสดัสว่นของ CET1 เป็นสดัสว่นท่ีสงูถึงร้อยละ 95.9 ของเงินกองทนุทัง้สิน้ แสดง
ให้เห็นถึงคณุภาพ และความเพียงพอของระดบัเงินกองทนุท่ีจะรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ รวมถึงความเสีย่งตา่งๆ ภายใต้
หลกัเกณฑ์ Basel III อยา่งไรก็ตาม ความเสีย่งของธนาคารท่ีเพิ่มขึน้ในปีที่ผา่นมามีระดบัมากกวา่การเพิ่มขึน้ของเงินกองทนุ  
จึงสง่ผลให้ระดบัเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง (BIS Ratio) ของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ลดลงร้อยละ 1.03 จากสิน้
ปี 2555 มาอยูท่ี่ร้อยละ 13.66 ซึง่ยงัคงสงูกวา่อตัราขัน้ต ่าของธนาคารแหง่ประเทศไทยที่ร้อยละ 8.50 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (เฉพาะธนาคาร) 

อตัราสว่นเงินกองทนุ 
ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 

(ร้อยละ) 

Basel II Basel III 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 ธนัวาคม 

2555 
อตัราขัน้ต ่า 
ตามกฎหมาย 

31 ธนัวาคม 
2556 

อตัราขัน้ต ่า 
ตามกฎหมาย 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ - - - 13.10 4.50 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 14.70 14.01 4.25 13.10 6.00 

เงินกองทนุทัง้สิน้ 15.40 14.69 8.50 13.66 8.50 
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ภายใต้ โครงการยกระดบัการบริหารความเสีย่ง  กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีแผน เตรียมความพร้อม ที่จะ
ด ารงเงินกองทนุโดยใช้วิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต และ Standardised 
Approach (SA-OR) ส าหรับความเสีย่งด้านปฏิบตัิการในอนาคต ซึง่วิธีดงักลา่วจะสามารถสะท้อนระดบัความเสีย่งของ
องค์กรได้ดีมากขึน้กวา่วิธีการค านวณในปัจจบุนั  และกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจะได้ประโยชน์จากความต้องการ
เงินกองทนุด้านสนิเช่ือรายยอ่ยที่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ในปัจจบุนั ซึง่จะสง่ผลให้กลุม่ธุรกิจฯ มีเงินกองทนุสว่นเกินเพิ่มสงูขึน้ 
ลดความเสีย่งในเร่ืองความเพียงพอของเงินกองทนุ 

นอกจากการด ารงเงินกองทนุตามกฎหมาย  ปัจจบุนักลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรอยูร่ะหวา่งการพฒันา
กระบวนการประเมินระดบัความเสีย่งตามเงินกองทนุทางเศรษฐศาสตร์ ( Economic Capital) ซึง่เป็นการประเมินระดบัความ
เพียงพอของเงินกองทนุส าหรับรองรับความเสีย่งตา่งๆ  ในการด าเนินธุรกิจของ กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร โดยเป็น
กระบวนการประเมินความเสีย่งและความเพียงพอของเงินกองทนุท่ีจดัท าขึน้จากแบบจ าลองภายใน เพื่อใช้ในการประเมิน
ระดบัความเสีย่งและความเพียงพอของเงินกองทนุตามวิธีการดงักลา่วในอนาคต ควบคูไ่ปกบัการด ารงเงินกองทนุตาม
กฎหมาย 

 นโยบายการด ารงเงนิกองทุน 
กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีนโยบายการด ารงเงินกองทนุท่ีเพียงพอรองรับความเสีย่งด้านตา่งๆ ท่ีเผชิญ 

รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต โดยเป้าหมายการด ารงเงินกองทนุและระดบัเงินกองทนุขัน้ต ่าที่ต้องด ารงได้ถกูก าหนด
เอาไว้แล้วในข้อความความเสีย่งที่ยอมรับได้ของกลุม่ธุรกิจฯ  ท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้เป้าหมายการ
ด ารงเงินกองทนุ และระดบัเงินกองทนุขัน้ต ่า ที่กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรก าหนดขึน้ได้สะท้อนถึงวตัถปุระสงค์หลกั
ตา่งๆ ดงันี ้

 มีการด ารงเงินกองทนุสงูกวา่เกณฑ์การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดในอตัราร้อยละ 
8.50 ของสนิทรัพย์เสีย่งตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่มีนยัส าคญัอื่นซึง่ไม่
รวมอยูใ่นเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าภายใต้เกณฑ์การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า  

 ด ารงเงินกองทนุให้สอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ และระดบัของความเบี่ยงเบนจากความเสีย่งที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

 ค านงึถึงระดบัเงินกองทนุภายใต้ภาวะวิกฤต และต้องมีแผนรองรับการรักษาระดบัเงินกองทนุภายใต้ภาวะวิกฤต 
ไมใ่ห้ต ่าไปกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด 

 ด ารงเงินกองทนุให้เพียงพอกบัความเสีย่งที่มีนยัส าคญัตามเกณฑ์การก ากบัดแูลโดยทางการ ที่กลุม่ธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภทัรเผชิญอยู ่

 ค านงึถึงผลกระทบที่มีตอ่ผู้ ถือหุ้นในการด ารงเงินกองทนุ 
 
เพื่อให้กระบวนการในการประเมินเงินกองทนุมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้มีการ 
 พฒันาระบบประเมินความเสีย่งที่มีนยัส าคญัที่สามารถประเมินได้โดยใช้วิธีเชิงปริมาณ  ได้แก่ ความเสีย่งด้าน

เครดิต ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ความเสีย่งจากการกระจกุตวัด้านเครดิต  และความ
เสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อการธนาคาร ทัง้ภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

 พฒันาเกณฑ์ในการด ารงเงินกองทนุท่ีเช่ือมโยงกบัระดบัความเสีย่งที่มีนยัส าคญัแตล่ะประเภทดงักลา่วข้างต้น 
ในแตล่ะประเภทธุรกิจของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 
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 มีแผนรองรับ เพื่อรักษาระดบัเงินกองทนุภายใต้ภาวะวิกฤตไมใ่ห้ต ่ากวา่เกณฑ์ที่ก าหนด 
 พฒันาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแตล่ะประเภทโดยค านงึถึงต้นทนุในการด ารงเงินกองทนุ และสามารถ

แสดงผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นได้รับจากธุรกิจแตล่ะประเภท 
 พฒันากระบวนการประเมินความเสีย่งและความเพียงพอของเงินกองทนุโดยวิธีระดบัเงินกองทนุทาง

เศรษฐศาสตร์  

1.3 ความเสี่ยงที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์อาจลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
หากเกิดความผันผวนขึน้กับภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ 

หลงัจากการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและทนุภทัร ท าให้รายได้คา่ธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เป็นรายได้หลกัของกลุม่ธุรกิจฯ  ซึง่รายได้ดงักลา่วจะมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ
และการเมือง ดงันัน้หากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่า หรือความไมแ่นน่อนทางการเมืองขึน้ จะสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงตอ่รายได้จาก
คา่ธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมีนโยบายในการท าธุรกิจที่มีความช านาญเฉพาะด้าน โดยมุง่เน้นธุรกิจเช่าซือ้
รถยนต์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจบริหารหนี ้และธุรกิจตลาดทนุ เพื่อให้เกิดความช านาญและความสามารถแขง่ขนัในธุรกิจ
นัน้ๆ และด้วยกลยทุธ์ดงักลา่ว กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรจึงมีมาตรการควบคมุความเสีย่งหลกั โดยจดัให้มีเงินกองทนุ
ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งในระดบัสงูเพียงพอตอ่ผลกระทบจากการกระจกุตวัของธุรกิจ และรองรับการผนัผวนของรายได้ในอนาคต ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 6 ธนาคารด ารงเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งในอตัราร้อยละ  13.66 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ของธนาคารแหง่
ประเทศไทยที่ก าหนดไว้ร้อยละ 8.50 โดยธนาคารมีเงินกองทนุทัง้สิน้จ านวน  28,177 ล้านบาท ซึง่แสดงให้เห็นถึงความ
แข็งแกร่งของเงินกองทนุในการรองรับความเสีย่งด้านตา่งๆ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต 

ทัง้นี ้ การบริหารความเสีย่งด้านกลยทุธ์อยูภ่ายใต้การดแูลของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร 
โดยในสว่นของกระบวนการก าหนดและทบทวนแผนกลยทุธ์ รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ  อยูภ่ายใต้
การดแูลของฝ่ายวางแผนกลยทุธ์และธุรกิจ ซึง่มีหน้าที่น าเสนอแผนกลยทุธ์ตอ่คณะกรรมการบริหาร เพื่อร่วมพิจารณา
กลัน่กรองความเหมาะสมในประเด็นตา่งๆ จากนัน้จึงน าแผนกลยทุธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว พร้อมทัง้กรอบงบประมาณที่
จดัท าโดยฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ เสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 ท่ีผา่นมา กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้มีการติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณ และการวดัผลในระดบัตา่งๆ โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เพื่อหาสาเหตแุละแนว
ทางการแก้ไข รวมถึงการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขดงักลา่ว ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจและปริมาณธุรกรรมของกลุม่
ธุรกิจฯ 
 อยา่งไรก็ตาม แม้วา่กลุม่ธุรกิจฯ จะมีกระบวนการการบริหารความเสีย่งด้านกลยทุธ์ตามที่ได้กลา่วมาข้างต้น กลุม่
ธุรกิจฯ ไมอ่าจรับรองได้วา่จะไมม่ีความเสยีหายจากความเสีย่งด้านกลยทุธ์เกิดขึน้ เนื่องจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ 
ความรุนแรงของปัญหาทางการเมือง การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ตา่งๆของทางการ ไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ธุรกิจฯ   
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และหากภาวะความผนัผวนดงักลา่วมีมากเกินกวา่ที่กลุม่ธุรกิจฯ ได้คาดการณ์เอาไว้ อาจสง่ผลกระทบตอ่ก าไรของกลุม่ธุรกิจฯ 
อยา่งมีนยัส าคญัได้เช่นกนั 

2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 

คือ ความเสีย่งที่เกิดขึน้เมื่อคูส่ญัญาหรือผู้กู้ยืมไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงในสญัญา ท าให้ไมส่ามารถ
ช าระหนีท้ี่มีตอ่กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร เมื่อครบก าหนดได้ หรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามสญัญาที่จะช าระหนีใ้ห้กบั กลุม่
ธุรกิจฯ  หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้โดยมีหลกัประกนัคุ้มครองไมเ่พียงพอ จะสง่ผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิและเงินกองทนุของกลุม่
ธุรกิจฯ อยา่งมีนยัส าคญั กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร จึงพฒันากระบวนการบริหารความเสีย่งด้านเครดิตอยา่งตอ่เนื่อง 
เพื่อให้สะท้อนความเสีย่งภายใต้การจดัการท่ีเหมาะสม กลา่วคือ 

การปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ  ธนาคารมุง่เน้นการปรับปรุงนโยบายสนิเช่ือหลกั นโยบายสนิเช่ือธุรกิจ นโยบาย
สนิเช่ือรายยอ่ย ให้มีความรัดกมุเพียงพอ และเหมาะสมตอ่สถานการณ์ในปัจจบุนั อีกทัง้เพิ่มในสว่นของนโยบายสนิเช่ือคูค้่า 
นโยบายความเสีย่งของประเทศคูค้่าสญัญา เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจธนาคารไปยงักลุม่ลกูค้าสถาบนัการเงินและลกูค้า
บรรษัท ภายหลงัการควบรวมกิจการกบัทนุภทัร 

การจัดท าเคร่ืองมือช่วยในการพิจารณาและอนุมัติเครดิต ธนาคารมุง่เน้นการพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมือช่วย
ในการพิจารณาและอนมุตัิเครดิตอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการน าเคร่ืองมืออนมุตัิเครดิต ( Credit Scoring) มาใช้ เพื่อให้ธนาคาร
สามารถประเมินความเสีย่ง และคดัเลอืกกลุม่ลกูค้าได้ตรงตามเป้าหมายและกลยทุธ์ของธนาคารได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

การบริหารพอร์ตโฟลิโอ  ธนาคาร มุง่เน้นการให้สนิเช่ือในธุรกิจที่ ธนาคารมีความเช่ียวชาญ และบริหารจดัการ
พอร์ตโฟลโิอ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสงูสดุภายใต้ความเสีย่งที่ยอมรับได้ ผา่นการติดตามสถานะพอร์ตในรูปแบบของการจดัท า
ข้อมลูสารสนเทศที่เป็นระบบ การวิเคราะห์ในเชิงลกึเพื่อหาประเด็นความเสีย่ง พร้อมแนวทางแก้ไข อีกทัง้ก าหนดเพดานความ
เสีย่งด้านการกระจกุตวัสนิเช่ือ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความเสยีหายจากความผนัผวนของผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจฯ  
อาทิเช่น การกระจกุตวัระดบัลกูหนีร้ายใหญ่ตอ่ราย ( Single Lending Limit) การกระจกุตวัของลกูหนีร้ายใหญ่ ( Large 
Borrower Concentration) 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้มีจ านวนทัง้สิน้ 7,276 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 ของสนิเช่ือ
รวม โดยรายละเอียดของหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้จ าแนกตามประเภทสนิเช่ือ เป็นดงันี ้
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ประเภทของสนิเช่ือ 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 

  

จ านวนเงิน สดัสว่น ร้อยละของ
สนิเช่ือ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ
สนิเช่ือ (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สนิเช่ือรายยอ่ย 2,345 41.7 1.8 3,231  46.3  2.3  
สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 1,936 34.4 1.6 2,762  39.8  2.1  
สนิเช่ือบคุคล 62 1.1 1.8 112  1.3  3.1  
สนิเช่ือ Micro SMEs 112 2 6.6 143  2.0  8.7  
สนิเช่ือเคหะ 236 4.2 46.6 213  3.2  48.2  

สนิเช่ือธุรกิจ 2,584 45.9 6.6 3,290  48.5  6.7  
สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 1,955 34.7 9.6 2,379  34.6  8.3  

สนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอ ี 629 11.2 3.3 911  13.9  4.4  

สนิเช่ือสายบริหารหนี ้ 692 12.3 53.1 756  5.1  74.2  

สนิเช่ืออื่น 6 0.1 1.1 6  0.1  1.0  

รวม 5,628 100.0 3.3 7,283  100.0  3.8  

 
อตัราสว่นหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่สนิเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 3.8 เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2555 เป็นผลจากหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิด

รายได้ของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ปรับตวัสงูขึน้ อนัเป็นผลจากมาตรการรถคนัแรก ที่สง่ผลทัง้ทางตรง และทางอ้อม ตอ่ตลาดเช่า
ซือ้ ในแง่ของคณุภาพหนี ้อีกทัง้ราคารถมือสองที่ลดลงยงัมีผลตอ่การขาดทนุรถยดึให้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ดี ธนาคาร
คาดวา่ผลกระทบดงักลา่วจะกลบัเข้าสูภ่าวะปกติในปี 2557 

ยอดส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนีม้ีจ านวน  7,266 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 100.0 ของหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้รวม โดยแบง่เป็นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเฉพาะรายจ านวน  3,395 ล้าบาท และ
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัว่ไปจานวน 3,870 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ธนาคารได้น าวิธี Collective Approach 
มาใช้ในการกนัเงินสารองตามเกณฑ์สาหรับสนิเช่ือเช่าซือ้รายยอ่ย สง่ผลให้อตัราสว่นส ารองทัง้สิน้ตอ่ส ารองตามเกณฑ์เทา่กบั
ร้อยละ 186.7 ณ สิน้ปี 2556  

อนึง่ ส าหรับทิศทางปี 2557 ยงัคงมีปัจจยัเสีย่งซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่พอร์ตสนิเช่ือของกลุม่ธุรกิจฯ กลา่วคือ  
 สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยือ้ และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระ

หนี ้โดยเฉพาะสนิเช่ือภาคครัวเรือน เช่น สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ และ สนิเช่ือสว่นบคุคล ท าให้คณุภาพหนีอ้าจมี
แนวโน้มด้อยลง 

 ผลกระทบจากนโยบายรถคนัแรก ซึง่เป็นการดงึอปุสงค์ในอนาคตมาใช้ อาจผลให้ตลาดเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2557 
เข้าสูภ่าวะชะลอตวั และกระทบโดยตรงตอ่สภาพคลอ่ง หรือความสามารถในการช าระหนีข้องกลุม่ลกูค้าตวัแทน
จ าหนา่ยรถยนต์ (ดีลเลอร์) รวมถึงผู้ประกอบการรถมือสอง ท าให้คณุภาพหนีม้ีแนวโน้มด้อยลง อีกทัง้ นโยบาย
ดงักลา่ว ยงัสง่ผลตอ่สดัสว่นหนีส้นิครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้อีกด้วย 

 ความเสีย่งอนัเกิดจากการกระจกุตวัในพอร์ตสนิเช่ือจากลกูหนีบ้างภาคอตุสาหกรรม ซึง่เมื่อได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ จะมีผลตอ่คณุภาพหนีโ้ดยรวมของพอร์ตสนิเช่ืออยา่งมีนยัส าคญั เช่น ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่
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อาจเผชิญกบัปัญหาผู้ซือ้ชะลอการโอนซือ้บ้าน เพื่อรอดคูวามชดัเจนของสถานการณ์การเมือง กลุม่ลกูหนีช้าวนา
หรือเกษตรกรที่ได้รับผลจากโครงการรับจ าน าข้าว หรือราคายางที่ตกต ่า 

หากปัจจยัทางการเมืองทวีความตงึเครียดและลกุลามไปจนเกิดความรุนแรง อาจสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ซึง่เหตดุงักลา่วเป็นปัจจยัที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของธนาคาร และอาจสง่ผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัตอ่คณุภาพหนีพ้อร์ตสนิเช่ือโดยรวมของกลุม่ธุรกิจฯ 

3. ความเสี่ยงด้านตลาด 

คือ ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของราคา ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และราคาของตราสารทัง้
ในตลาดเงินและตลาดทนุ  รวมถึงความผนัผวนของราคาตราสารทัง้ในตลาดเงินและตลาดทนุอนัจะมีผลตอ่ราคาตราสาร
อนพุนัธ์ ท่ีมีตอ่ฐานะของธนาคารทัง้ในบญัชีเพื่อค้าและบญัชีเพื่อการธนาคาร และก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่รายได้และ
เงินกองทนุของธนาคาร  

ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสีย่งด้านตลาด เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของราคาเป็นปัจจยั
ภายนอกที่อยูเ่หนือการควบคมุของธนาคาร ดงันัน้ ธนาคารจึงได้วางแนวทางในการบริหารความเสีย่งด้านตลาดเพื่อให้มีการ
บริหารที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ โดยการบริหารจดัการความเสีย่งที่เกิดขึน้ให้อยูใ่นระดบัความเสีย่งที่ธนาคารยอมรับได้
และสอดคล้องกบันโยบายความเสีย่งโดยรวมของธนาคาร  ทัง้นี ้ธนาคารได้จดัให้มีนโยบายการบริหารความเสีย่งด้านตลาด
และมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะ ปริมาณ และความซบัซ้อนของธุรกรรมทาง
การเงิน และสอดคล้องกบัสถานการณ์ตลาดที่เปลีย่นแปลงไป นอกจากนี ้ ธนาคารได้มีการก าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง รวมถึง
ก าหนดเพดานความเสีย่ง เพื่อใช้ประเมิน ติดตามและ ควบคมุฐานะความเสีย่งด้านตลาดให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งที่
ยอมรับได้  

ธนาคารพิจารณาความเสีย่งด้านตลาด โดยแบง่โครงสร้างการบริหารความเสีย่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ การ
บริหารความเสีย่งด้านตลาดในบญัชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) และการบริหารความเสีย่งด้านตลาดในบญัชีเพื่อค้า 
(Trading Book)  

การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดส าหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) เพื่อลดผลกระทบ
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้นัน้ ธนาคารมีการบริหารความเสีย่งความแตกตา่งของโครงสร้างสนิทรัพย์และหนีส้นิทัง้ใน
งบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้  โดยธนาคารได้
ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบตอ่รายได้ดอกเบีย้รับสทุธิ (Earning Perspective) และประเมินผลกระทบตอ่มลูคา่ทาง
เศรษฐกิจของสว่นของผู้ ถือหุ้น (Economic Value Perspective) อยา่งสม ่าเสมอผา่น Re-pricing Gap ทัง้ภายใต้สถานการณ์
ปกติและภายใต้สถานการณ์จ าลองวิกฤต   

ในปี 2557 ธนาคารอาจต้องเผชิญกบัภาวะความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ที่คอ่นข้างสงู อนัเกิดจากหลายสาเหตทุัง้
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศ ตอ่เนื่องมาจากปี 2556 ได้แก่ ภาวะตลาดเงินโลกที่ผนัผวน จากความไมช่ดัเจนของ
ช่วงเวลาในมาตรการ QE Tapering และปัญหาหนีส้าธารณะของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้เกิดเงินทนุ
เคลือ่นย้าย คา่เงินขาดเสถียรภาพ รวมถึงภาวะการแขง่ขนัการระดมเงินฝากในประเทศที่อยูใ่นระดบัสงู  
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อยา่งไรก็ตาม ธนาคารตระหนกัเสมอถึงความส าคญัของความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ที่อาจเกิดขึน้ได้เสมอ  ซึง่จะ
สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้ดอกเบีย้สทุธิและมลูคา่ทางเศรษฐกิจของธนาคาร ธนาคาร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิเป็นผู้ก ากบัดแูลผลกระทบดงักลา่ว โดยใช้หลกัการปรับอายแุละระยะเวลาในการปรับอตัรา
ดอกเบีย้ด้านหนีส้นิให้สอดคล้องกบัด้านสนิทรัพย์    โดยเฉพาะความเสีย่งในเร่ืองของอายเุฉลีย่ของหนีส้นิของธนาคารท่ีสัน้ลง 
ถือเป็นปัจจยัเสีย่งส าคญัที่ธนาคารตระหนกัถึงและคอยติดตามควบคุมอยา่งใกล้ชิด 

อนึง่ ตามโครงสร้างของสนิทรัพย์และหนีส้นิของธนาคาร ณ วนัท่ี 3 1 ธนัวาคม  2556  หากอตัราดอกเบีย้เพิ่มขึน้   
ร้อยละ 1.0 จะสง่ผลให้ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้สทุธิลดลงร้อยละ 5.29  ของประมาณการรายได้ดอกเบีย้สทุธิในอีก 1 ปี
ข้างหน้า และสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกิจของธนาคารร้อยละ 7.31  ของเงินกองทนุทัง้สิน้ของธนาคาร  ซึง่ยงัคงอยู่
ภายใต้ระดบัความเสีย่งที่ธนาคารยอมรับได้ 

ส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อ การค้า (Trading Book) ในปี 2556 ธนาคาร ได้มีการท า
ธุรกรรมที่ เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ทางการเงินประเภทตา่ง ๆ ในบญัชีเพื่อการค้าเพิ่ม ขึน้ ได้แก่ การซือ้ขายตราสารหนี ้การท า
ธุรกรรมสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swaps) การซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  (FX spot) และการท าอนพุนัธ์
อตัราแลกเปลีย่น/เงินตราตา่งประเทศ (FX derivatives) ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ ให้บริการท่ีครบถ้วนตอ่ลกูค้าของกลุม่ธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภทัร  

ธนาคารตระหนกัถึงความเสีย่งด้านตลาดที่เพิ่มขึน้จากการท าธุรกรรมประเภทดงักลา่วในสภาวะตลาดปัจจบุนัท่ีมี
ความผนัผวนสงู ซึง่มีสาเหตมุาจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ธนาคารไมส่ามารถควบคมุได้ ไมเ่พียงสง่ผลตอ่
ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เทา่นัน้ แตย่งัสง่ผลตอ่ปัจจยัความเสีย่งความเสีย่งอื่น ๆ ด้วย อาทิ อตัราแลกเปลีย่น สว่น
ชดเชยความเสีย่งของตราสารหนีเ้อกชน และสภาพคลอ่ง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะในบญัชีเพื่อการค้า ด้วยเหตนุี ้ธนาคาร
จึงได้มีการก าหนดระดบัความเสีย่งของการท าธุรกรรมในบญัชีเพื่อการค้าให้อยูใ่นระดบัท่ีธนาคารยอมรับได้ และสอดคล้องกบั
นโยบายความเสีย่งโดยรวมของธนาคาร  อีกทัง้ธนาคารได้มีการพฒันากระบวนการบริหารความเสีย่งด้านตลาดที่ครอบคลมุ
และเป็นระบบอยา่งตอ่เนื่อง ตัง้แต่การระบคุวามเสีย่ง การวดัความเสีย่ง ไปจนถึงการควบคมุและติดตาม ความเสีย่งตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมแตล่ะประเภทในบญัชีเพื่อการค้า ซึง่กระบวนการบริหารความเสีย่งดงักลา่วครอบคลมุถึงปัจจยัความเสีย่ง
ด้านตลาดที่ส าคญัและเก่ียวข้อง อาทิ ความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น เส้นอตัรา
ผลตอบแทน และสภาพคลอ่ง เป็นต้น  

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้มีการจดัตัง้ฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านตลาดเพื่อท าหน้าที่เป็นหนว่ยงานหลกัในการบริหาร
ความเสีย่งด้านตลาดส าหรับการท าธุรกรรมในบญัชีเพื่อการค้า รวมถึงท าหน้าที่ในการติดตามการท าธุรกรรม และควบคมุ
ความเสีย่งในบญัชีเพื่อค้าเป็นรายวนั โดยใช้เคร่ืองมือวดัความเสีย่งตา่ง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ ความเสยีหายสงูสดุที่
สามารถเกิดขึน้ได้ที่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดไว้ (Value at Risk : VaR) และการเปลีย่นแปลงของมลูคา่การลงทนุเมื่อปัจจยั
ความเสีย่งเปลีย่นแปลงไป 1 หนว่ย (PV01) เป็นต้น เพื่อให้ทนัตอ่สภาวะตลาดและสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ทัง้นีฝ่้ายบริหารความ
เสีย่งด้านตลาดจะรายงานให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบหากความเสีย่งในบญัชีเพื่อการค้าเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได้ หรือมี
เหตกุารณ์ผิดปกติเกิดขึน้  
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ส าหรับการบริหารความเสีย่งด้านตลาดในธุรกิจตลาดทนุ ที่ผา่นมาเป็นการลงทนุในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในตลาดซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่โดยสว่นใหญ่ของกลยทุธ์การลงทนุเป็นการลงทนุท่ีมีความเสีย่งด้าน
ตลาดต ่า โดยมีการป้องกนัความเสีย่งด้านตลาดเพื่อลดความเสีย่งของกลยทุธ์การลงทนุตา่งๆ  

อยา่งไรก็ดีกลุม่ธุรกิจฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งอนัเกิดจากการลงทนุในกลยทุธ์เหลา่นี ้กลุม่ธุรกิจฯ จึงก าหนดให้ระดบั
ความเสีย่งของการลงทนุอยูภ่ายใต้ความเสีย่งที่ยอมรับได้ ฝ่ายบริหารความเสีย่งของธุรกิจตลาดทนุท าหน้าที่ก าหนดคา่เพดาน
ความเสีย่งตา่งๆที่เป็นมาตรฐาน อาทิความเสยีหายสงูสดุที่สามารถเกิดขึน้ได้ที่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดไว้ (Value of Risk : 
VaR) ฐานะสงูสดุที่ถือไว้ได้โดยก าหนดตามปริมาณการซือ้ขายตอ่วนั เป็นต้น ทัง้นีฝ่้ายบริหารความเสีย่งด้านตลาดของธุรกิจ
ตลาดทนุจะรายงานให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบหากความเสีย่งในบญัชีเพื่อการค้าเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได้ หรือมี
เหตกุารณ์ผิดปกติเกิดขึน้  

ในสว่นของความเสีย่งจากการด้อยคา่ของทรัพย์สนิรอการขาย เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสีย่งจากการด้อย
คา่ของทรัพย์สนิรอการขาย ธนาคารได้มีการด าเนินการโดยก าหนดนโยบายตา่งๆ  เช่น การประเมินและทบทวนราคาทรัพย์สนิ
อยา่งสม ่าเสมอ  การบนัทกึบญัชีมลูคา่ทรัพย์สนิรอการขายด้วยมลูคา่ที่ต ่ากวา่ระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรมและต้นทนุการได้มาซึง่
ทรัพย์ และการบนัทกึการด้อยคา่ตามระยะเวลาการถือครองทรัพย์ นอกจากนี ้ราคาตลาดของอสงัหาริมทรัพย์มีผลกระทบตอ่
ฐานะและผลการด าเนินงาน แม้วา่ผลการขายในอดีตมีระดบัใกล้เคียงกบัราคาประเมิน แตธ่นาคารยงัคงนโยบายในการบนัทกึ
บญัชี โดยใช้การตัง้ส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่แบบขัน้บนัไดตามระยะเวลาที่ถือครองอยา่งเข้มงวด โดย ณ วนัท่ี 3 1 ธนัวาคม  
2556 ทรัพย์สนิรอการขายตามบญัชีมีมลูคา่ 4.1 พนัล้านบาท ในขณะท่ีราคาประเมินอยูท่ี่ระดบั 9.2 พนัล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 223.2 ของราคาตามบญัชี 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่ธุรกิจฯ ไมอ่าจรับรองได้วา่จะไมเ่กิดความเสยีหายจากความเสีย่งด้านตลาด หากเกิดภาวะความ
ผนัผวนของราคาตลาดที่สงูเกินกวา่การคาดการณ์ของกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งมีนยัส าคญั ก็อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการ
ด าเนินงานและตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ได้เช่นกนั 

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

คือ ความเสีย่งที่ เกิดจากการท่ี ธนาคารไมส่ามารถปฏิบตัิตามตามภาระผกูพนัในการช าระเงินได้เมื่อครบก าหนด 
เนื่องจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรัพย์เป็นเงินสดหรือไมส่ามารถจดัหาเงินได้อยา่งเพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดหรือสามารถจดัหาเงินทนุได้แตด้่วยต้นทนุสงู ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร 

การบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งนัน้ ธนาคารแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคลอ่ง (Money Desk 
Sub-Committee) เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามกระแสเงินไหลเข้า ( Cash Inflow) และกระแสเงินไหลออก ( Cash 
Outflow) ของธนาคาร รวมถึงหามาตรการดแูลสภาพคลอ่งของธนาคารอยา่งใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามกรอบความเสีย่งที่
ธนาคารก าหนดไว้ โดยจดัให้มีการประชมุเป็นประจ าสม ่าเสมอ อยา่งน้อยในทกุๆ 2 สปัดาห์ ภายใต้การก ากบัดแูลของ
คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ (Assets and Liabilities Management Committee – ALCO) โดยมีฝ่ายบริหารเงิน
ท าหน้าที่หลกัในการด าเนินนโยบายในการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร เพื่อควบคมุระดบัสภาพคลอ่งของธนาคารให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัมีสายบริหารความเสีย่งเฝ้าติดตามและควบคมุฐานะความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งและมีการรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง(Risk Management Committee – RMC) และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ า 
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นอกจากนัน้แล้วธนาคารยงัได้มีการก าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งที่สอดคล้อง
กบักลยทุธ์โดยรวมของธนาคารและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของสถาบนัการเงินของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย โดยมีนโยบายหลกัในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้ 

 การด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งไมต่ ่ากวา่เกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  และรักษาให้อยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม 

 การควบคมุสว่นตา่งของอายหุนีส้นิและทรัพย์สนิให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
 การกระจายตวัของประเภทหนีส้นิ 
 การขยายฐานเงินฝาก โดยค านงึถึงการกระจกุตวัของลกูค้าเงินฝากและระยะเวลาครบก าหนด 
 มาตรการด ารงสภาพคลอ่งส ารองไว้กรณีฉกุเฉิน 
 ผลกระทบจากหลกัเกณฑ์ของการทางด้านความเสีย่งสภาพคลอ่งตามเกณฑ์ Basel III 

ในปี 2556 มีเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งในตลาดการเงินภายในประเทศทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะภาวะตลาดเงินโลกที่ผนัผวน จากความไมช่ดัเจนเร่ืองช่วงเวลาของการลดทอนมาตรการอดัฉีดสภาพคลอ่งของ
ธนาคารกลางสหรัฐ และปัญหาหนีส้าธารณะของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้เกิดเงินทนุเคลือ่นย้าย 
คา่เงินขาดเสถียรภาพ ตลอดจนอตัราดอกเบีย้ตลาดเงินและอตัราผลตอบแทนตลาดพนัธบตัรเคลือ่นไหวผนัผวน รวมถึง
ภาวการณ์แขง่ขนัระดมเงินฝากในประเทศที่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู โดยปัจจยัเสีย่งตา่งๆดงักลา่วนา่จะยงัคงสง่ผลกระทบตอ่
สภาพคลอ่งในระบบการเงินภายในประเทศอยา่งตอ่เนื่องจนถึงปี 2557  อยา่งไรก็ตาม  ด้วยธนาคารจดัเป็นธนาคารขนาดเลก็
จึงได้ตระหนกัถึงความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งที่ธนาคารจะต้องเผชิญอยูเ่สมอ เพื่อป้องกนัผลกระทบด้านสภาพคลอ่งที่อาจเกิด
ขึน้กบัธนาคารจากปัจจยัเสีย่งตา่งๆ เหลา่นัน้ ธนาคารจึงได้มีการพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อติดตามฐานะความเสีย่ง
ด้านสภาพคลอ่งให้ครอบคลมุในทกุมมุมองความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ ได้แก่ การประมาณการกระแสเงินสดและสภาพคลอ่ง 
(Cash flow / Liquidity Projection) การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน (Liquidity Ratio) การจดัท าและวิเคราะห์ Liquidity 
Gap ทัง้แบบตามระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบก าหนดสญัญา (Contractual Maturity) และแบบการปรับพฤติกรรม 
(Behavioral Maturity) เพื่อให้สะท้อนถึงพฤติกรรมจริง และท าการประเมินความเสีย่งทัง้ในภาวะปกติและในภาวะวิกฤ ต 
เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ธนาคารสามารถที่จะบริหารสภาพคลอ่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีการก าหนดเพดานหรือตวับง่ชีค้วาม
เสีย่งสงูสดุที่ธนาคารยอมรับได้ เช่น เพดานความเสีย่งเพื่อก าหนดระดบัความเหลือ่มล า้ของอายสุญัญาระหวา่งสนิทรัพย์และ
นีส้นิ (Maturity Mismatch Limit) เพดานความเสีย่งการกระจกุตวัของลกูค้าเงินฝากรายใหญ่ 100 รายแรก (Top 100 Large 
Depositors Limit) เพดานความเสีย่งการด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งให้เพียงพอภายใต้สถานการณ์วิกฤต  เป็นต้น  ทัง้นี ้
อตัราสว่นทางการเงินด้านสภาพคลอ่งที่ส าคญั  ณ สิน้ เดือนธนัวาคม 2556 เป็นดงันี ้

 อตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง (Liquid Assets to Deposits & BE) เทา่กบั ร้อยละ 14.85 
 อตัราสว่นสนิเช่ือตอ่เงินฝากและตัว๋แลกเงิน (Loans to Deposits & BE) เทา่กบัร้อยละ 98.80 

อีกทัง้ธนาคารยงัมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคลอ่งเป็นประจ า ทกุไตรมาส โดยท าการประเมินผลกระทบใน
กรณีวิกฤตสภาพคลอ่ง 3 ระดบัด้วยกนั คือ กรณีวิกฤตสภาพคลอ่งที่เกิดขึน้เฉพาะกบัธนาคาร (Bank Specific Liquidity 
Crisis) กรณีเกิดวิกฤติด้านสภาพคลอ่งทัง้ระบบ (Market-Wide Liquidity Crisis) และกรณีเกิดวิกฤตด้านสภาพคลอ่งพร้อม
กนัทัง้ธนาคารและระบบ (Combination Liquidity Crisis) เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการเตรียมการและก าหนดกลยทุธ์ส าหรับ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัธนาคาร และมีการจดัท าแผนรองรับเหตฉุกุเฉินด้านสภาพคลอ่ง (Contingency Liquidity 
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Plan) โดยก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมีการซกัซ้อมการ
ด าเนินการตามแผนดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี    

นอกจากนี  ้ธนาคารได้มีการจดัท านโยบายการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งที่ครอบคลมุ ทัง้กลุม่ธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภทัร เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  โดยนโยบาย
ดงักลา่วครอบคลมุถึงการติดตาม และการควบคมุความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของแตล่ะบริษัทภายใต้กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรติ
นาคินภทัรที่สอดคล้องและอยูภ่ายใต้กรอบนโยบายความเสีย่งและแนวทางการบริหารจดัการของกลุม่ธุรกิจฯ  รวมถึงนโยบาย
การให้เงินช่วยเหลอื การสนบัสนนุสภาพคลอ่งให้กบับริษัทตา่งๆ ในกลุม่ธุรกิจฯ โดยก าหนดให้บริษัทภายใต้กลุม่ธุรกิจฯ ต้อง
น าเสนอรายงานฐานะความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และ
หนีส้นิของธนาคารในฐานะบริษัทแม่ เป็นประจ า เพื่อสามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้ก่อนที่จะเกิดความเสยีหาย
ร้ายแรงขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่ธุรกิจฯ ไมอ่าจรับรองได้วา่ การด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งของกลุม่ธุรกิจฯ นัน้จะเพียงพอตอ่การ
ด าเนินกิจการได้ในทกุสถานการณ์วิกฤต โดยเฉพาะหากปัจจยัเสีย่งด้านสภาพคลอ่งตา่งๆ เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วและ
รุนแรงกวา่ที่กลุม่ธุรกิจฯ คาดการณ์เอาไว้ 

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

คือ  ความเสีย่งที่จะเกิดความเสยีหายตา่งๆ อนัเนื่องมาจากการขาดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีหรือขาดธรรมาภิบาลใน
องค์กร  การขาดการควบคมุที่ดี โดยอาจเก่ียวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน  ความไมเ่พียงพอหรือความบกพร่องของ
กระบวนการภายใน บคุลากร และระบบงาน หรือจากเหตกุารณ์ภายนอก ซึง่สง่ผลกระทบตอ่รายได้และเงินกองทนุของ
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ โดยสามารถแบง่ออกเป็น 7 ประเภทเหตกุารณ์ ได้แก่ (1) การทจุริตภายใน (2) การทจุริต
ภายนอก (3) การจ้างงานและความปลอดภยัของสถานท่ีปฏิบตัิงาน (4) การปฏิบตัิไมเ่หมาะสมเก่ียวกบัลกูค้า  ผลติภณัฑ์และ
วิธีปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ (5) ความปลอดภยัของทรัพย์สนิ (6) การขดัข้องหรือการหยดุชะงกัของระบบงานและระบบ
คอมพิวเตอร์ และ (7) การปฏิบตัิงานผิดพลาด    

เพื่อให้กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบการบริหารและควบคมุความเสีย่งด้านปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม กลุม่ธุรกิจฯ ได้จดัท า
นโยบายเร่ือง การบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ และระเบียบ  เร่ืองการรายงานความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ( Operational 
Risk) โดยก าหนดให้ หนว่ยงานตา่ง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจดัการความเสีย่งด้านปฏิบตัิการท่ีมีในกระบวนการ
ท างาน และระบบงานตา่ง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตนเอง ผา่นกระบวนการระบ ุประเมิน ติดตามและควบคมุ 
และการรายงานความเสีย่งให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ โดยสรุปสาระส าคญัของการบริหารจดัการ ดงันี ้

 (1) การทบทวนและประเมินความเสีย่ง รวมถึงการก าหนด แผนปรับลดความเสีย่ง  (Mitigation Plan) ให้อยูภ่ายใต้
ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ ผา่นเคร่ืองมือ RCSA (Risk Control Self Assessment) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงกระบวนการ หรือ
ปัจจยัเสีย่งที่มีนยัส าคญั และสอดคล้องตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยสายบริหารความเสีย่ง  

(2) การรายงานความเสยีหายด้านปฏิบตัิการ (Loss Data) ทัง้ความเสยีหายที่เป็นตวัเงิน ความเสยีหายที่ไมเ่ป็นตวั
เงิน (กระทบช่ือเสยีง, เวลา, กฎระเบียบภายในและภายนอก) รวมทัง้ความเสยีหายที่เกิดขึน้แตส่ามารถป้องกนัความเสยีหาย
ไว้ได้ ( Near-Misses) ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ในแตล่ะช่วงเวลา และวิเคราะห์หาสาเหต ุรวมถึงหาแนวทางป้องกนัความ
เสยีหายอาจเกิดขึน้ในอนาคต  
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(3) ก าหนดและติดตามดชันีชีว้ดัความเสีย่งตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ในแตล่ะช่วงเวลา (Key Risk Indicator) เพื่อเป็น
สญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning) และก าหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่งไมใ่ห้เกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได้ 

ทัง้นี ้ส าหรับสถานการณ์ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ และความไมส่งบทางการเมือง กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้
ก าหนดให้หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีธุรกรรมงานท่ีส าคญั (Critical Activities) ด าเนินการจดัท าแผนการบริหารความตอ่เนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อลดความเสีย่งในกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉิน โดยก าหนดให้มีคณะท างานการบริหารความ
ตอ่เนื่องทางธุรกิจและแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง (BCM /BCP) ท าหน้าที่ในการเป็นศนูย์กลางในการผลกัดนัใน
การจดัท าและทดสอบแผนการบริหารความตอ่เนื่องของธุรกิจ ในภาวะวิกฤต รวมทัง้ติดตามสถานการณ์ สือ่สารทัง้ภายใน 
และหนว่ยงานภายนอก และรายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงูเพื่อการตดัสนิใจที่ส าคญั 

ส าหรับปี 2556 ธนาคารได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ทัง้ที่มาจากกระบวนการออก
ผลติภณัฑ์ใหม ่การปรับเปลีย่นกระบวนการ และความเสีย่งตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากกระบวนการท างานในปัจจบุนั ให้มีความ
เหมาะสม และรัดกมุ โดยสรุปสาระของการด าเนินการดงันี ้

1. จดัท าหลกัเกณฑ์เร่ืองกระบวนการออกผลติภณัฑ์ และการปรับเปลีย่นกระบวนการท างานของกลุม่ธุรกิจฯ และ
ของธนาคาร ซึง่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้การออกผลติภณัฑ์ บริการ 
และการเปลีย่นแปลงกระบวนการเป็นไปด้วยความรอบคอบ สอดคล้องตามกลยทุธ์ของกลุม่ธุรกิจฯ และมีการ
บริหารความเสีย่งที่เหมาะสม 

2. จดัตัง้คณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนการท างานใหม่  (NPPRC) เพื่อช่วยพิจารณา
กลัน่กรองการด าเนินงานตา่ง ๆ ส าหรับการออกผลติภณัฑ์ และการปรับเปลีย่นกระบวนการท่ีมีนยัส าคญั ให้
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3. จดัตัง้ คณะอนกุรรมการ บริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (ORC) โดยมุง่เน้นให้เกิดการบริหารจดัการท่ี
เหมาะสมส าหรับความเสีย่งด้านปฏิบตัิการทัง้ที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั และความเสยีหายที่เกิดขึน้ในอดีต  

ปัจจบุนัธนาคารอยูร่ะหวา่งการด าเนิน โครงการพฒันาระบบการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ( Operational 
Risk Management System Enhancement Project) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในควบคมุ และตอบสนองตอ่ความเสีย่งและ
เหตกุารณ์ความเสยีหายได้เหมาะสมและทนัเวลา และยกระดบักระบวนการบริหารและจดัการความเสีย่งตามมาตรฐานสากล  

อนึง่ ในปี 2557 ธนาคารอาจต้องเผชิญกบั สถานการณ์ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ และความไมส่งบทางการเมือง ตอ่
เนื่องมาจากปี 2556  กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร จึงได้ก าหนดให้หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีธุรกรรมงานท่ีส าคญั (Critical 
Activities) ด าเนินการจดัท าแผนการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อลดความเสีย่งในกรณีที่
เกิดเหตฉุกุเฉิน  โดยก าหนดให้มีคณะท างาน BCM /BCP ท าหน้าที่ในการเป็นศนูย์กลางในการผลกัดนัในการเกิดการจดัท า
และทดสอบแผนฯ ในภาวะวิกฤต รวมทัง้ติดตามสถานการณ์ สือ่สารทัง้ภายใน และหนว่ยงานภายนอก และรายงานตอ่
ผู้บริหารระดบัสงูในการตดัสนิใจที่ส าคญั 

แม้วา่ธนาคารจะมีความพยายามในการวางมาตรการการควบคมุและป้องกนัความ เสีย่งด้านปฏิบตัิการ  อาทิเช่น 
ด้านนโยบาย หลกัเกณฑ์ เคร่ืองมือ กระบวนการ บคุลากร อยา่งรัดกมุตามที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น อยา่งไรก็ตาม อาจเกิด
เหตกุารณ์ที่ไมค่าดคิดที่มีผลท าให้ปัจจยัเสีย่งเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ลกูค้า หรือช่ือเสยีงกบักลุม่
ธุรกิจฯ ได้ 
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44..    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   
 
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ     

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยธนาคารและบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิและไมต่ิด

ภาระผกูพนัใดๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดงันี ้
            หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ที่ดิน     
1. ที่ดินและอาคาร ซึง่เป็นท่ีตัง้ของส านกังานสาขาในตา่งจงัหวดั 

และศนูย์ประมลูรถยนต์ 
134 495 470 

2. สทิธิการเช่าของธนาคาร ส านกังานสาขาในตา่งจงัหวดั และ
ศนูย์ประมลูรถยนต์ 

76 69 54 

รวมที่ดินและอาคารสทุธิ 210 564 524 
อปุกรณ์ส านกังานสทุธิ 599 691 773 
อื่น ๆ  493 504 400 

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 1,302 1,758 1,697 

 

 สญัญาเช่าและบริการระยะยาว 

1. สญัญาเช่าและบริการ 
ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้ท าสญัญาเช่าที่ดิน /อาคาร เพื่อใช้เป็นส านกังานสาขา ท าสญัญาบริการด้าน

คอมพิวเตอร์และท าสญัญาเช่ารถยนต์ ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าในอนาคต ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ     ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
สญัญาเช่าที่ดิน/อาคาร 398 375 356 
สญัญาบริการเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์        135  92 49 
สญัญาเช่ารถยนต์     1 2 1 
อื่น ๆ - - - 

รวม    534 469 406 

2. สญัญาเช่าระหวา่งธนาคารและบริษัทยอ่ย 
- ไมม่ี –  
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4.2 เงนิให้สินเชื่อ   
4.2.1 นโยบายการจดัชัน้สนิทรัพย์ และนโยบายการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

   ธนาคารและบริษัทยอ่ย มี นโยบาย การจดัชัน้ สนิทรัพย์และนโยบายการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตาม
เกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  นอกจากนี ้ยงัมีนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคาร  จึงมีนโยบายกนัเงิน
ส ารองที่มีตอ่เงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพในอตัราที่สงูกวา่เกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด เพื่อให้มีระดบัเงิน
ส ารองที่มีตอ่เงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพในอตัราสงู  และธนาคารยงัมีนโยบายในการรักษาระดบัการกนัเงินส ารอง ให้สงู
เพียงพอเพื่อรองรับความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ หรือระดบัเงินส ารองที่อาจเพิ่มขึน้ในภาวะวิกฤต และไมท่ าให้ระดบั
เงินกองทนุของธนาคารต ่ากวา่อตัราที่กฎหมายก าหนด   ทัง้นี ้ธนาคารต้องกนัเงินส ารองตามลกัษณะการจดัชัน้สนิทรัพย์ 
ดงันี ้

1. สนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ ให้กนัเงินส ารองในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 1.0  
2. สนิทรัพย์จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ ให้กนัเงินส ารองในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 2.0  
3. สนิทรัพย์จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน จดัชัน้สงสยั หรือจดัชัน้สงสยัจะสญู  ให้กนัเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100.0 

ส าหรับสว่นตา่งระหวา่งยอดหนีค้งค้างตามบญัชีกบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจาก
ลกูหนี ้หรือมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากการจ าหนา่ยหลกัประกนัโดยใช้วิธีการ
ค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากลกูหนี ้หรือ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่
คาดวา่จะได้รับจากการจ าหนา่ยหลกัประกนั ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

   กรณีสนิเช่ือที่สามารถจดักลุม่สนิเช่ือที่มีลกัษณะความเสีย่งด้านเครดิตคล้ายคลงึกนัได้อยา่งเหมาะสม ธนาคาร
สามารถเลอืกกนัเงินส ารองแบบกลุม่สนิเช่ือ (Collective Approach) ซึง่พิจารณาจากผลขาดทนุจากประสบการณ์ในอดีต
ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ทัง้นี ้ในปี 2555 ถึงกลางปี 2556 กรณีลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้รถยนต์ ธนาคารได้
พิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มเติมโดยใช้วิธีกนัเงินส ารองหลงัหกัมลูคา่หลกัประกนัตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย เพื่อให้ครอบคลมุความไมแ่นน่อนอนัอาจเกิดจากปัจจยัเศรษฐกิจและแนวโน้ม ซึง่อาจสง่ผลให้ความสามารถในการ
ช าระหนีข้องลกูหนีล้ดลง  และตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ธนาคารได้พิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามวิธี 
Collective Approach เพียงอยา่งเดียง 

   รายละเอียด การจดัชัน้เงินให้สนิเช่ือและการกนัส ารอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 ปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ข้อ 7.7.4 

  เงินให้สนิเช่ือ 
  ธนาคารถือปฏิบตัิในการจดัชัน้หนีแ้ละตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับเงินให้สนิเช่ือ ตามข้อก าหนดของประกาศของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ลงวนัท่ี 3  สงิหาคม 2551 และตามการประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความสญูเสยีที่
อาจจะเกิดขึน้ จากยอดเงินให้สนิเช่ือที่คงค้างอยู ่ณ วนัสิน้งวด การจดัชัน้หนีพ้ิจารณาจากระยะเวลาที่ค้างช าระและ
ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้สว่นมลูคา่หลกัประกนัท่ีใช้ขึน้กบัประเภทของหลกัประกนั โดยธนาคารมีการ
ประเมินราคาทกุ 3 ปี ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ส าหรับเงินให้
กู้ยืมในอตัราร้อยละ 100.0 ส าหรับสว่นตา่งระหวา่งยอดหนีต้ามบญัชีกบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับ
จากลกูหนีห้รือมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากการจ าหนา่ยหลกัประกนั ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้คิดลด
และระยะเวลาที่คาดวา่จะจ าหนา่ยหลกัประกนัได้อ้างอิงตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ส าหรับลกูหนีช้ัน้



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 1-4 หน้า 4-3 

ปกติและชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 1 .0 และร้อยละ 2 .0 ของมลูหนีห้ลงั
หกัหลกัประกนั 

จดัชัน้ปกต ิ ตัง้ส ารองไมต่ ่ากวา่ร้อยละ     1.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ 
จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ ตัง้ส ารองไมต่ ่ากวา่ร้อยละ     2.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ 
จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน ตัง้ส ารองไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 100.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ 
จดัชัน้สงสยั ตัง้ส ารองไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 100.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ 
จดัชัน้สงสยัจะสญู ตัง้ส ารองไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 100.0  ของยอดหนีค้งค้างสทุธิ  

ยกเว้น ลกูหนีจ้ดัชัน้สงสยัจะสญูที่ยงัไมไ่ด้ฟ้องร้องด าเนินคดีหรือปรับโครงสร้างหนี ้
ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มตามจ านวนวนัท่ี
ค้างช าระ 

จดัชัน้สญู ให้ตดัออกจากบญัชี 
 หมายเหต ุ 1) ยอดหนีค้งค้าง หมายถึง เงินต้นและดอกเบีย้ค้างรับ 
  2) ยอดหนีค้งค้างสทุธิ หมายถึง ยอดหนีค้งค้างหกัด้วยหลกัประกนั 

 

  ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 
  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 ธนาคารได้เปลีย่นวีธีการพิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
ซือ้กลุม่ขนสง่  (Fleet)โดยพิจารณาจากการจดัชัน้ลกูหนี ้  มลูคา่หลกัประกนัและอตัราการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่จากเดิมธนาคารได้พิจารณากนัเงินส ารองเป็นกลุม่ลกูหนี ้
(Collective Approach) โดยพิจารณาจากผลขาดทนุจากประสบการณ์ในอดีต ซึง่ค านวณจากคา่ความนา่จะเป็นท่ีลกูหนี ้
จะผิดนดัช าระหนี ้(Probability of default) และร้อยละของความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนีต้อ่ยอด
หนี ้(Loss given default) และปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการพิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้หนีท้ี่
ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยข้างต้น ซึง่การเปลีย่นแปลงข้างต้นนีไ้มม่ีผลกระทบตอ่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  นอกจากนี ้ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 เป็นต้นไป ธนาคารได้พิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้เพิ่มเติมจากอตัราการกนัเงินส ารองแบบกลุม่ลกูหนี ้(Collective Approach) ในบางกลุม่ของ
ชัน้สนิทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการกนัเงินส ารองแบบระมดัระวงั  จากเดิมธนาคารตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับ
ลกูหนีเ้ช่าซือ้โดยวิธีกนัเงินส ารองเป็นกลุม่ลกูหนี ้( Collective Approach) และได้มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับ
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้เพิ่มเติม โดยพิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากสว่นตา่งระหวา่งยอดลกูหนีค้งค้างกบัมลูคา่
ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากลกูหนีห้รือมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากการ
จ าหนา่ยหลกัประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ลงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2551 

  ขณะที่ในปี  2555 ธนาคารตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีเ้ช่าซื ้ อ โดยวิธีกนัเงินส ารองเป็นกลุม่ลกูหนี ้
(Collective Approach) นอกจากนี  ้ธนาคารได้มีการปรับปรุงคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีเ้ช่าซื ้ อเพิ่มเติมเพื่อให้
สอดคล้องกบัประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ลงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2551 โดยพิจารณาจากมลูคา่หลกัประกนัท่ีใช้
ตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ที่จดัชัน้ต ่ากวา่
มาตรฐาน จดัชัน้สงสยั และจดัชัน้สงสยัจะสญู ในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับสว่นตา่งระหวา่งยอดหนีต้ามบญัชีกบัมลูคา่
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ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากลกูหนีห้รือมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากการ
จ าหนา่ยหลกัประกนั ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้คิดลดและระยะเวลาที่คาดวา่จะจ าหนา่ยหลกัประกนัได้อ้างอิงตามหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแหง่ประเทศไทยยกเว้นลกูหนีช้ัน้ปกติและลกูหนีช้ัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษธนาคารจะตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูใน
อตัราร้อยละ 1 และอตัราร้อยละ 2 ตามล าดบั 

  ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์  
  บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ ตามข้อก าหนดของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลกูหนีด้้อย คณุภาพของบริษัท
หลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2544 

 นโยบายการตัง้ส ารองคา่เผ่ือการด้อยคา่ของทรัพย์สนิ 
  การตัง้ส ารองคา่เผ่ือการลดคา่ของทรัพย์สนิของธนาคาร จะพิจารณาจากข้อบง่ชีก้ารด้อยคา่ตามมาตรฐานบญัชี และ
การประมาณมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนในอนาคต พร้อมกบัก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วผู้ตรวจสอบบญัชีเห็นชอบด้วยแล้ว 

 
4.2.2 นโยบายการรับรู้รายได้ 

  รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก 
  ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมและเงินฝากตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมที่ค้าง
ช าระเกินกวา่สามเดือนนบัตัง้แตว่นัครบก าหนดช าระซึง่รับรู้เมื่อเก็บเงินได้ ธนาคารได้บนัทกึยกเลกิรายได้ส าหรับดอกเบีย้
จากเงินให้สนิเช่ือและลกูหนีท้ี่ธนาคารบนัทกึบญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบญัชี เมื่อลกูหนีเ้ป็นลกูหนีท้ี่ค้างช าระเงินต้น
หรือดอกเบีย้เกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัครบก าหนดช าระ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ลง
วนัท่ี 3 สงิหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่  เมื่อลกูหนีไ้ด้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้ที่ยงัคงค้าง
ครบถ้วนแล้ว 

  รายได้จากการให้เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 
  รายได้ดอกเบีย้จากการให้เช่าซือ้รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง  

  รายได้ดอกเบีย้จากการให้เช่าซือ้ที่ค้างช าระเกินกวา่ 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัครบก าหนดช าระซึง่รับรู้เมื่อเก็บเงินได้ 
ธนาคารได้บนัทกึยกเลกิรายได้ส าหรับดอกเบีย้จากการให้เช่าซือ้ที่ธนาคารบนัทกึบญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบญัชี เมื่อ
ลกูหนีเ้ป็นลกูหนีท้ี่ค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบีย้เกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัครบก าหนดช าระเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ลงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่ เมื่อลกูหนีไ้ด้ช าระ
เงินต้นและดอกเบีย้ที่ยงัคงค้างครบถ้วนแล้ว 

  นโยบายสนิเช่ือที่ระงบัรับรู้รายได้   
  นโยบายการระงบัรับรู้รายได้สนิเช่ือของธนาคาร ถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย  คือ ระงบัรับรู้
รายได้ส าหรับเงินให้สนิเช่ือที่มีการค้างช าระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 3 เดือน นบัแตว่นัครบ
ก าหนดช าระดอกเบีย้  หรือเงินต้นทัง้จ านวน หรือตามงวดที่ก าหนดในสญัญา หรือเมื่อได้ทวงถาม หรือเรียกให้ช าระ  
แล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน โดยไมค่ านงึวา่ลกูหนีร้ายนัน้จะมีหลกัประกนัหรือไม ่ยกเว้น เงินเบิกเกินบญัชี จะพิจารณาจากการ
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ไมไ่ด้รับเงินเข้าบญัชีเพื่อช าระเงินต้นหรือดอกเบีย้เกินกวา่ 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีถกูยกเลกิวงเงิน หรือวนัท่ียอดหนีเ้กินวงเงิน 
หรือวนัท่ีครบก าหนดสญัญา แล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน 

 เงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพ   
  ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย  ที่ สนส. 68/2551 ลงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2551 เร่ือง การจดัท าและ  เปิดเผย
รายการยอ่แสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิของธนาคารพาณิชย์ เงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพ ( NPL Gross) หมายถึง    เงินให้
สนิเช่ือจดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะสญู และชัน้สญู ตามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้ของธนาคาร  แหง่ประเทศ
ไทย ที่   สนส. 31/2551 ลงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัชัน้ และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 

 
4.3 เงนิลงทุน            

 นโยบายการลงทนุ 
  ธนาคารและบริษัทยอ่ยจดัประเภทเงินลงทนุ นอกเหนือจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ เงินลงทนุเพื่อค้า เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก าหนด เงินลงทนุเผื่อขาย และเงินลงทนุทัว่ไป ซึง่การจดั
ประเภทของเงินลงทนุจะเป็นไปตามเป้าหมายการลงทนุอยา่งเหมาะสม ณ เวลาที่ลงทนุ และมีการทบทวนการจดัประเภท
เป็นปกติอยา่งสม ่าเสมอ  ทัง้นี ้  มีการค านงึถึงสภาพคลอ่งของ ธนาคาร  สภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ ความเสีย่งและ
ผลตอบแทนที่ได้รับและนโยบายของธนาคาร  

 การบริหารความเสีย่งจากการลงทนุ        
  กลุม่ธุรกิจฯ จะกระจายความเสีย่งในการลงทนุทัง้ในตลาดเงินและตลาดทนุ  ภายใต้ กรอบและนโยบายความเสีย่ง
ของกลุม่ธุรกิจฯ และการควบคมุดแูลรับผิดชอบจากฝ่ายงานท่ีท าธุรกรรมและจากฝ่ายบริหารความเสีย่ง   

  ธนาคารมีการประเมินศกัยภาพของบริษัทท่ีออกตราสารและมีนโยบายซือ้-ขายตราสารทนุเพื่อการลงทนุระยะปาน
กลางจนถึงระยะยาวเป็นหลกั  ธนาคารบริหารความเสีย่งของราคาตราสารทนุ ซึง่มีเจตนาตัง้แตแ่รกวา่จะถือครองระยะ
ยาว โดยการติดตามและรายงานสถานะความเสีย่งราคาตราสารทนุตามราคาตลาดประจ าวนั และมีการก าหนดระดบัตดั
ขาดทนุเพื่อจ ากดัผลกระทบที่เกิดขึน้ 

  การตัง้ส ารองคา่เผ่ือการด้อยคา่     
  ธนาคารและบริษัทยอ่ยตัง้ส ารองคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุตามมาตรฐานบญัชี โดยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อ
ค้าและเผ่ือขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูคา่ยตุิธรรม และบนัทกึการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์เพื่อค้าเป็นรายการก าไรหรือขาดทนุในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และบนัทกึการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรม
ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย เป็นรายการในสว่นของเจ้าของผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจนกวา่จะจ าหนา่ย
หลกัทรัพย์ไป ซึง่จะบนัทกึผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุดงักลา่วในก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 

  เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก าหนด วดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหนา่ยตามอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง และเงินลงทนุทัว่ไป
ในหลกัทรัพย์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุ ปรับลดด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุ 
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4.3.1 การลงทนุของธนาคารในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

 ความหมายของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 ความหมายของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเป็นไปตามค านิยามของมาต รฐานการบญัชี ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ในสว่นของหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หวัข้อ นโยบายการบญัชีที่ส าคญั ข้อ 3.2.5 

 

 นโยบายการลงทนุของธนาคาร 

  การลงทนุเชิงกลยทุธ์     
 เป็นการลงทนุในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม โดยจะลงทนุใน บริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์กบัธุรกิจ
ของกลุม่ธุรกิจฯ ในเชิงยทุธศาสตร์  เพื่อให้บรรลตุามพนัธกิจ กลยทุธ์ และแผนการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ และ
เป็นไปตามแนวทางการด าเนินธุรกิจและการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงแนวทางการก ากบัแบบ
รวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

  การลงทนุเพื่อผลตอบแทน 
 เป็น การลงทนุเพื่อวตัถปุระสงค์การได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทสนิเช่ือที่ด้อย คณุภาพ  ด้วยราคาที่ต ่ากวา่
มลูคา่เงินต้นคงค้างและมลูคา่หลกัประกนั  ทัง้นีเ้พื่อหวงัก าไร /ผลตอบแทนจากการบริหารการลงทนุผา่นลกัษณะ
กองทนุรวมตา่งๆ ท่ีเป็นบริษัทยอ่ยของธนาคาร  ซึง่จดัตัง้ขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อลงทนุในสทิธิเรียกร้องประเภท
สนิเช่ือธุรกิจสนิเช่ือพาณิชย์  สนิเช่ืออื่น ซึง่องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (“ปรส.”) ได้น าออกประมลู  
รวมถึงกองทนุประเภทลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  และสทิธิเรียกร้องที่มีอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั   
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55..    ข้อพิพาททางกฎหมายข้อพิพาททางกฎหมาย  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 6  ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีคดี ข้อพิพาทที่ยงัไมส่ิน้สดุที่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ
จ านวน 56 คด ีคิดเป็นทนุทรัพย์รวม 9,239 ล้านบาท  แบง่ออกเป็น 

 คดีข้อพิพาททีอ่ยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชัน้ต้นจ านวน 25 คดี ทนุทรัพย์รวม 173 ล้านบาท  

 คดีข้อพิพาทท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลสงู (ศาลอทุธรณ์และศาลฎีกา) จ านวน 31 คดี ทนุทรัพย์รวม 
9,066 ล้านบาท โดยในจ านวนนีเ้ป็นคดีข้อพิพาทท่ีกองทนุรวม ซึง่ธนาคารเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 
99.9 เป็นคูค่วาม  จ านวน   10 คดี ทนุทรัพย์รวม 8,079 ล้านบาท ซึง่ ณ ปัจจบุนั ศาลชัน้ต้นได้พิพากษายกฟ้อง
แล้ว แตย่งัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์หรือศาลฎีกา  

 ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นวา่ การถกูฟ้องคดีข้อพิพาทตามที่กลา่วมาทัง้หมด  หากพิจารณามลูคา่ของ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจบุนั ไมป่รากฏวา่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญักบัการด าเนินงานของธนาคาร      
  
 ส าหรับข้อพิพาท กรณีที่กรมบงัคบัคดีเรียกให้ธนาคารช าระคา่เสยีหายเนื่องจากการผิดสญัญาขายทอดตลาดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาขายทรัพย์หลกัประกนัในการขายทอดตลาดทรัพย์หลกัประกนัในคดีล้มละลายครัง้แรกกบั
ราคาขายทรัพย์หลกัประกนัดงักลา่วในการขายทอดตลาดครัง้ที่ธนาคารเป็นผู้ประมลูได้ จ านวน 575  ล้านบาทนัน้  ณ  วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 ธนาคารได้มีการบนัทกึรายการเจ้าหนีก้รมบงัคบัคดี จ านวน 575 ล้านบาทไว้ในงบการเงินแล้ว  พร้อมกนันี ้
ธนาคารได้บนัทกึสว่นแบง่ที่จะได้รับจากการช าระหนีเ้ข้ากองทรัพย์สนิหลกัประกนัของลกูหนีใ้นกรณีดงักลา่ว โดยการโอนกลบั
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องจ านวน   278 ล้านบาท  และได้ส ารองความเสยีหายไว้ในงบการเงินของ
ธนาคารส าหรับงวดปี 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นี ้สถานะข้อพิพาทดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์
ตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการเจ้าหนี ้ ซึง่ลงมติเห็นชอบให้ธนาคารลงนามในหนงัสอืรับสภาพหนีห้รือหนงัสอืรับสภาพ
ความรับผิดกบัเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ พร้อมทัง้น าพนัธบตัรรัฐบาล จ านวน  575,380,000 บาท ไปวางตอ่เจ้าพนกังาน
พิทกัษ์ทรัพย์ เพื่อให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์งดการฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อเรียกเงินสว่นตา่ง หลงัจากนัน้เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์จะได้วินิจฉยัวา่เงินสว่นตา่งดงักลา่วจะตกแก่ธนาคารในฐานะเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิผู้ รับจ านอง หรือต้องน าเงินจ านวน
ดงักลา่วเข้ากองทรัพย์สนิของลกูหนีผู้้ ล้มละลาย  เพื่อแบง่แก่เจ้าหนีท้ี่ศาลได้อนญุาตให้ได้รับช าระหนีต้ามสดัสว่นตอ่ไป ซึง่
ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นวา่ มลูคา่ของข้อพิพาททางกฎหมายไมป่รากฏวา่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การ
ด าเนินงานของธนาคาร 

   
 คดีข้อพิพาทของบริษัทยอ่ยที่เกิดขึน้ในปี 2554 ได้แก่ คดีข้อพิพาทท่ีบล.เคเคเทรด เป็นคูค่วามถกูฟ้องร้องเรียก
คา่เสยีหายร่วมกบัจ าเลยรายอื่นๆ ในคดีทจุริตเป็นจ านวนเงิน 223 ล้านบาท ที่ศาลชัน้ต้นได้มีค าพิพากษายกฟ้อง บล. เกียรติ
นาคิน แล้วเมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 และสถานะของคดีพิพาทในปัจจบุนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาล
อทุธรณ์   ซึง่ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นวา่ มลูคา่ของข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจบุนั ไมป่รากฏวา่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานของธนาคารและบริษัทยอ่ย 
 

ณ สิน้ปี 2556  บริษัทยอ่ยไมม่ีคดีข้อพิทาทใดๆ เพิ่มเติม 
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6. 6. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป 
 

 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 
 ช่ือภาษาองักฤษ  "KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED"    
 ช่ือยอ่   “KKP”   

ประกอบธุรกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจ ตลาดทนุ และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องตามที่ได้รับอนญุาตไว้ใน
พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงินฯ และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และประกาศที่เก่ียวข้อง 

จ านวนและชนิดของหุ้น 838,833,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นหุ้นสามญั 838,833,109 หุ้น 

 และหุ้นบริุมสทิธิ -0- หุ้น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

ทุนจดทะเบียน     8,523,372,680 บาท   

ทุนช าระแล้ว        8,388,331,090 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนเพลนิจิต   แขวงลมุพินี    เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ   10330 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000986   

โทรศัพท์ 0-2680-3333 

โทรสาร 0-2256-9933 

เว็บไซต์ www.kiatnakinphatra.com 
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ชื่อ ที่ตัง้ส านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น   ๆ

นายทะเบียน   -  หุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 

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

 

  ผู้สอบบัญช ี : นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ                                         

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4301 

  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  

  เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 25 ถนนสาทรใต้  

  แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 

  โทรศพัท์  0-2676-5700   โทรสาร 0-2676-5757 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 

  เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชัน้ 12                 

  ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

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

 

ที่ปรึกษา / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไมม่ี 
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นิตบุิคคลที่ธนาคารถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

ธนาคารมีการลงทนุในนิติบคุคล โดยถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้ว ดงัตอ่ไปนี ้
ชื่อนิติบคุคล / สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ หุ้นสามญัที่

จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

สดัสว่นความเป็น
เจ้าของ (ร้อยละ) 

1.  บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
    ที่อยู ่ เลขที่ 252/6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 9   
            ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
            กรุงเทพฯ 10310 
             โทรศพัท์ 0-2305-9000          โทรสาร 0-2693-2535 

ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 210,310,240.00 99.97 

2.  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
    ที่อยู ่ เลขที่ 252/6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11   
             ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
          โทรศพัท์ 0-2275-0888, 0-2693-2000   โทรสาร 0-2275-3666 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 213,500,000.00 99.94* 

3.  บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั  
    ที่อยู ่ เลขที่ 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต  
            แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
             โทรศพัท์ 0-2680-2222          โทรสาร 0-2680-2233 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 65,000,000.00 99.96** 

4.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั    
    ที่อยู ่ เลขที่ 252/122 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์  
             ชัน้ 25 ทาวเวอร์บี ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
             เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
             โทรศพัท์ 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803 

ธุรกิจจดัการกองทนุ 12,000,000.00 99.96** 

5.  บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 
    ที่อยู ่ เลขที่ 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ บี ชัน้ 12 ถนนสขุมุวิท 21 
            แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
            โทรศพัท์ 0-2664-0424         โทรสาร 0-2664-0980 

ส านกักฎหมาย 10,000.00 99.93 

6.  บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จ ากดั 
    ที่อยู ่ เลขที่ 209 อาคารเคทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสขุมุวิท 21 
             แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   
             โทรศพัท์ 0-2664-1396-7      โทรสาร 0-2664-2163 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 230,000,000.00 80.58 

7.  บริษัท บีทีเอ็มย ูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
    ที่อยู ่ เลขที่ 54 อาคารหะรินธร ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ  
             แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
             โทรศพัท์ 0-2266-3060         โทรสาร 0-2266-3067 

ธุรกิจเชา่การเงิน 600,000.00 10.00 

8.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   
    ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 
            เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 21,665,778.59 99.95 
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ชื่อนิติบคุคล / สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ หุ้นสามญัที่

จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

สดัสว่นความเป็น
เจ้าของ (ร้อยละ) 

9.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 
    ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 
            เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 91,008,436.74 99.59 

10.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 
    ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 
            เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 80,121,611.45 99.97 

11.  กองทนุรวมไทยรีสตคัเจอร่ิง   
    ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 
             เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  
             แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
             โทรศพัท์ 0-2659-8888         โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 68,337,964.80 98.91 

12. กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้1 
    ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 
            เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 5,340,031.21 99.52 

13. กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้3 
     ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 
             เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  
             แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
             โทรศพัท์ 0-2659-8888         โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 93,340,500.29 98.77 

14. กองทนุรวมบางกอกแคปปิตอล  
    ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 
            เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 34,988,724.05 95.72 

15. กองทนุรวมแกมมา่แคปปิตอล 
    ที่อยู ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 
            เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1  
            แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  
            โทรศพัท์ 0-2659-8888          โทรสาร 0-2659-8860-1 

ธุรกิจลงทนุ 28,183,200.56 94.03 

*ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.97 
**ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99 
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77..    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
 7.1.1 หุ้นสามญัของธนาคารจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ภายใต้ช่ือ “KKP” โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 838,833,109 หุ้น (มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) มีทนุจดทะเบียนและทนุ
เรียกช าระแล้ว ดงันี ้ 

 ทนุจดทะเบียน  8,523,372,680  บาท 

 ทนุช าระแล้ว   8,388,331,090  บาท 

  ตามที่ธนาคารได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ESOP-W2 ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของธนาคารและบริษัทยอ่ย
ในปี 2553 โดยในปี 2556 มีการเปิดให้ใช้สทิธิรวม 4 ครัง้ ในวนัท่ี 30 ของเดือนมีนาคม, มิถนุายน, กนัยายน และ ธนัวาคม 
ตามล าดบั (หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารให้เลือ่นเป็นวนัท าการถดัไป) ซึง่มีผู้ขอใช้สทิธิในการซือ้หุ้น
สามญัเป็นจ านวนรวม 5,309,200 หุ้น (หุ้นสามญัจ านวน 154,350 หุ้น จะเร่ิมซือ้ขายวนัท่ี 10 มกราคม 2557)  ซึง่จะสง่ผลตอ่
การเพิ่มขึน้ของจ านวนหุ้นสามญัเป็น 838,987,459 หุ้น มีทนุช าระแล้ว 8,389,874,590 บาท (ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2557) 

 7.1.2  ธนาคารไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
7.2 ผู้ถอืหุ้น  

7.2.1 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรกของธนาคาร  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 กนัยายน 2556  เพื่อ

ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล ดงันี ้
ล าดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น ประเภทผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

1. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH/1 นิติบคุคลตา่งประเทศ   71,618,397  8.57 
2. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS นิติบคุคลตา่งประเทศ  37,429,463  4.48 
3. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน บคุคลธรรมดาในประเทศ 35,157,761  4.21 
4. บริษัท น า้ตาลตะวนัออก จ ากดั  /2 นิติบคุคลในประเทศ  34,750,804  4.16 
5. CHASE NOMINEES LIMITED 42 นิติบคุคลตา่งประเทศ  31,381,500  3.75 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั นิติบคุคลในประเทศ  30,842,685  3.69 
7. CHASE NOMINEES LIMITED 30 นิติบคุคลตา่งประเทศ  22,466,422  2.69 
8. บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ากดั นิติบคุคลในประเทศ  20,693,600  2.48 
9. นางวรรณสมร วรรณเมธี บคุคลธรรมดาในประเทศ  19,996,003  2.39 
10. บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) นิติบคุคลในประเทศ   17,467,143  2.09 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 321,803,778 38.50 
ผู้ ถือหุ้นอื่น 514,024,881 61.50 
ยอดรวมทุนช าระแล้ว 835,828,659 100.00 
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แบง่ตามสญัชาติผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 555,551,199 66.47 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 280,277,460 33.53 
หมายเหต ุ:  
/1   การถือหุ้นโดย CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH   เป็นการถือหุ้นเพ่ือ RPIC Pte. Ltd. 
/2   บริษัท น า้ตาลตะวนัออก จ ากดั ถือหุ้นโดย คณุหญิงณฐิักา วธันเวคิน  ร้อยละ 12.5 และ นายสขุกาญจน์ วธันเวคิน  ร้อยละ 25.6 ซึง่ถือหุ้นใน
ธนาคารร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.9 ตามล าดบั 
 

7.2.2 ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ และพนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการ
ออกหุ้นในอนาคต  
- ไมม่ี –  

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
 7.3.1 หุ้นกู้   
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีหุ้นกู้ ระยะยาวและระยะสัน้คงเหลอืรวมมลูคา่ทัง้สิน้ 31,211.46 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 หุ้นกู้ ระยะสัน้อายไุมเ่กิน 270 วนั ประเภทไมม่ีประกนัและไมด้่อยสทิธิ มลูคา่ 15,051.46 ล้านบาท  
ช่ือหุ้นกู้ จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันท่ีออกหุ้นกู้ อายุ 

(เดือน) 
วันครบก าหนด

ไถ่ถอน 
ยอดคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK14102A 100.00 26 มิ.ย. 56 6 2 ม.ค. 57 100.00 2.90 
KK14114A 205.00 28 มิ.ย. 56 6 14 ม.ค. 57 205.00 2.90 
KK14331A 900.00 4 ก.ค. 56 9 31 มี.ค. 57 900.00 3.00 
KK14114B 823.055 4 ก.ค. 56 6 14 ม.ค. 57 823.055 2.90 
KK14106A 50.00 4 ก.ค. 56 6 6 ม.ค. 57 50.00 2.93 
KK14109A 185.00 5 ก.ค. 56 6 9 ม.ค. 57 185.00 2.90 
KK14108A 465.00 4 ก.ค. 56 6 8 ม.ค. 57 465.00 2.90 
KK14404A 38.00 10 ก.ค. 56 9 4 เม.ย. 57 38.00 3.00 
KK14114C 112.40 11 ก.ค. 56 6 14 ม.ค. 57 112.40 2.90 
KK14113A 120.00 12 ก.ค. 56 6 13 ม.ค. 57 120.00 2.90 
KK14411A 1000.00 17 ก.ค. 56 9 11 เม.ย. 57 1000.00 3.02 
KK14116A 35.00 17 ก.ค. 56 6 16 ม.ค. 57 35.00 2.85 
KK14410A 417.00 17 ก.ค. 56 9 10 เม.ย. 57 417.00 2.95 
KK14121A 100.00 19 ก.ค. 56 6 21 ม.ค. 57 100.00 2.85 
KK14116B 69.00 25 ก.ค. 56 6 16 ม.ค. 57 69.00 2.85 
KK14130A 515.00 26 ก.ค. 56 6 30 ม.ค. 57 515.00 2.85 
KK14422A 355.00 26 ก.ค. 56 9 22 เม.ย. 57 355.00 2.95 
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ช่ือหุ้นกู้ จ านวน 
(ล้านบาท) 

วันท่ีออกหุ้นกู้ อายุ 
(เดือน) 

วันครบก าหนด
ไถ่ถอน 

ยอดคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK14123A 180.00 26 ก.ค. 56 6 23 ม.ค. 57 180.00 2.85 

KK14205A 620.00 31 ก.ค. 56 6 5 ก.พ. 57 620.00 2.80 

KK14130B 38.00 31 ก.ค. 56 6 30 ม.ค. 57 38.00 2.80 

KK14210A 280.00 2 ส.ค. 56 6 10 ก.พ. 57 280.00 2.80 

KK14212A 910.00 7 ส.ค. 56 6 12 ก.พ. 57 910.00 2.80 

KK14213A 450.00 9 ส.ค. 56 6 13 ก.พ. 57 450.00 2.80 

KK14213B 70.00 15 ส.ค. 56 6 13 ก.พ. 57 70.00 2.70 

KK14225A 145.00 21 ส.ค. 56 6 25 ก.พ. 57 145.00 2.70 

KK14227A 51.00 28 ส.ค. 56 6 27 ก.พ. 57 51.00 2.70 

KK14305A 500.00 28 ส.ค. 56 6 5 มี.ค. 57 500.00 2.70 

KK14224A 130.00 30 ส.ค. 56 6 24 ก.พ. 57 130.00 2.70 

KK14306A 137.00 4 ก.ย. 56 6 6 มี.ค. 57 137.00 2.70 

KK14313A 124.00 11 ก.ย. 56 6 13 มี.ค. 57 124.00 2.70 

KK14324A 1100.00 18 ก.ย. 56 6 24 มี.ค. 57 1100.00 3.10 

KK14320A 80.00 18 ก.ย. 56 6 20 มี.ค. 57 80.00 2.95 

KK14327A 220.00 20 ก.ย. 56 6 27 มี.ค. 57 220.00 2.95 

KK14320B 43.30 20 ก.ย. 56 6 20 มี.ค. 57 43.30 2.90 

KK14320C 379.70 20 ก.ย. 56 6 20 มี.ค. 57 379.70 2.90 

KK14507A 130.00 16 ต.ค. 56 6.5 7 พ.ค. 57 130.00 3.15 

KK14718A 211.00 21 ต.ค. 56 9 18 ก.ค. 57 211.00 3.35 

KK14717A 625.00 24 ต.ค. 56 9 17 ก.ค. 57 625.00 3.35 

KK14717B 90.00 21 ต.ค. 56 9 17 ก.ค. 57 90.00 3.19 

KK14718B 203.00 22 ต.ค. 56 9 18 ก.ค. 57 203.00 3.35 

KK14507B 140.00 24 ต.ค. 56 6 7 พ.ค. 57 140.00 3.15 

KK14722A 300.00 25 ต.ค. 56 9 22 ก.ค. 57 300.00 3.30 

KK14508A 430.00 28 ต.ค. 56 6 8 พ.ค. 57 430.00 3.10 

KK14508B 1000.00 30 ต.ค. 56 6 8 พ.ค. 57 1000.00 3.26 

KK14515A 510.00 5 พ.ย. 56 6 15 พ.ค. 57 510.00 3.165 

KK14508C 100.00 6 พ.ย. 56 6 8 พ.ค. 57 100.00 3.10 

KK14325A 185.00 24 ธ.ค. 56 3 25 มี.ค. 57 185.00 3.10 

KK14625A 180.00 24 ธ.ค. 56 6 25 ม.ิย. 57 180.00 3.13 
รวม 15,051.46    15,051.46  
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 หุ้นกู้ ระยะยาวคงเหลอื  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   มลูคา่ 19,160 ล้านบาท  
ช่ือหุ้นกู้ จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันออกหุ้นกู้ อายุ (ปี) วันครบก าหนด

ไถ่ถอน 
ยอดคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

Coupon (p.a.) 
(ร้อยละ) 

KK186A 650.00 1 ม.ิย. 54 7 1 ม.ิย. 61 650.00 4.62 

KK187A 240.00 22 ก.ค. 54 7 22 ก.ค. 61 240.00 5.00 

KK188A 500.00 23 ส.ค. 54 7 23 ส.ค. 61 500.00 4.80 

KK18DA 625.00 2 ธ.ค. 54 7 2 ธ.ค. 61 625.00 5.10 

KK16DA 975.00 7 ธ.ค. 54 5 7 ธ.ค. 59 975.00 5.10 

KK18DB 10.00 7 ธ.ค. 54 7 7 ธ.ค. 61 10.00 5.05 

KK142A 2,905.00 24 ก.พ. 55 2 24 ก.พ. 57 2,905.00 3.95 

KK143A 610.00 16 มี.ค. 55 2 16 มี.ค. 57 610.00 4.03 

KK144A 2,485.00 19 เม.ย. 55 2 19 เม.ย. 57 2,485.00 4.17 

KK14OA 2,000.00 18 ต.ค. 55 2 18 ต.ค. 57 2,000.00 4.00 

KK165A 3,500.00 28 พ.ค. 56 3 28 พ.ค. 59 3,500.00 3.58 

KK168A 1,500.00 15 ส.ค. 56 3 15 ส.ค. 59 1,500.00 3.86 

KK174A 500.00 28 ส.ค. 56 3 5 เม.ย. 60 500.00 4.05 

KK179A 330.00 12 ก.ย. 56 4 20 ก.ย. 60 330.00 4.45 

KK149A 380.00 12 ก.ย. 56 1 17 ก.ย. 57 380.00 3.18 

KK14OB 250.00 24 ก.ย. 56 1 7 ต.ค. 57 250.00 3.15 

KK154A 1,700.00 3 ต.ค. 56 1.5 3 เม.ย. 58 1,700.00 3.48 

รวม  19,160.00    19,160.00  
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รายละเอียดของหุ้นกู้ ระยะยาวประเภทไมม่ีประกนัและไมด้่อยสทิธิ  มีดงันี ้
1. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 2/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์  : KK186A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย   : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 650,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 650,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 1 มิถนุายน 2554 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 1 มิถนุายน 2561 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.62 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 1 มิ.ย. และ 1 ธ.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                  
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : ไมม่ี 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

2. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 3/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
สญัลกัษณ์   : KK187A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 240,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื : 240,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 22 กรกฎาคม 2554 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 22 กรกฎาคม 2561 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 22 ม.ค. และ 22 ก.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้               
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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3. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 4/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
สญัลกัษณ์   : KK188A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย   : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย   : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย   : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 500,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 500,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 23 สงิหาคม 2554 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 23 สงิหาคม 2561 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.80 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 23 ก.พ., 23 พ.ค., 23 ส.ค. และ 23 พ.ย. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้                   
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : ไมม่ี 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
4. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 5/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 

สญัลกัษณ์   : KK18DA 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย   : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 625,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 625,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 2 ธนัวาคม 2554 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 2 ธนัวาคม 2561 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้     
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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5. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 6/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2559 
สญัลกัษณ์   : KK16DA 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 975,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 975,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้     : 5 ปี 
วนัออกหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2554 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2559 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.10 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้   : ทกุวนัท่ี 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้     
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 

6. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 7/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
สญัลกัษณ์   : KK18DB 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 10,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 10,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 7 ธนัวาคม 2554 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 7 ธนัวาคม 2561 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.05 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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7. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 1/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2557 
สญัลกัษณ์   : KK142A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่  
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 2,905,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 2,905,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 2 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 24 กมุภาพนัธ์ 2555 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 24 กมุภาพนัธ์ 2557 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.95 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 24 ก.พ.  และ 24 ส.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 

8. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2557 
สญัลกัษณ์   : KK143A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   :  610,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  :  610,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 2 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 16 มีนาคม 2555 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 16 มีนาคม 2557 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.03 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 16 มี.ค. และ 16 ก.ย.  ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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9. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 3/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2557 
สญัลกัษณ์   : KK144A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่  
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 2,485,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 2,485,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 2 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 19 เมษายน 2555 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 19 เมษายน 2557 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.17 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 19 เม.ย.  และ 19 ต.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 
10. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 4/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2557 

สญัลกัษณ์   : KK14OA 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 2,000,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 2,000,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 2 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 18 ตลุาคม 2555 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 18 ตลุาคม 2557 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.00 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 18 ต.ค., 18 ม.ค., 18 เม.ย., และ 18 ก.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
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11. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2559 
สญัลกัษณ์   : KK165A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 3,500,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 3,500,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 28 พฤษภาคม 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 28 พฤษภาคม 2559 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.58 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 28 พ.ย. และ 28 พ.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 

12. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 2/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2559 
สญัลกัษณ์   : KK168A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 1,500,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,500,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 3 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 15 สงิหาคม 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 15 สงิหาคม 2559 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.86 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 15 ก.พ. และ 15 ส.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้      
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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13. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 3/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 
สญัลกัษณ์   : KK174A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 500,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 500,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 3.6 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 28 สงิหาคม 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 5 เมษายน 2560 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.045 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 5 เม.ย. และ 5 ต.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้(โดยจะช าระดอกเบีย้งวดแรก 
      ในวนัท่ี 5 เมษายน 2557 )     
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : - 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

14. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 4/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 
สญัลกัษณ์   : KK179A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 330,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 330,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 4 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 12 กนัยายน 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 20 กนัยายน 2560 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.45 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 20 มี.ค. และ 20 ก.ย. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้(โดยจะช าระดอกเบีย้งวดแรก 
       ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2557 )     
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : - 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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15. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 5/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2557 
สญัลกัษณ์   : KK149A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 380,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 380,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 1 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 12 กนัยายน 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 17 กนัยายน 2557 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.18 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน     
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : - 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 

16. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 6/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2557 
สญัลกัษณ์   : KK14OB 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย   
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 250,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 250,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 1 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 24 กนัยายน 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 7 ตลุาคม 2557 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.15 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 7 เม.ย. และ 7 ต.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้(โดยจะช าระดอกเบีย้งวดแรก 
       ในวนัท่ี 7 เมษายน 2557 )     
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : - 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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17. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครัง้ที่ 7/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2558 
สญัลกัษณ์   : KK154A 
ประเภทของหุ้นกู้    : หุ้นกู้ประเภทไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : 1,000 บาท 
จ านวนที่เสนอขาย   : 1,700,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นกู้คงเหลอื  : 1,700,000 หนว่ย 
อายหุุ้นกู้    : 1.5 ปี 
วนัออกหุ้นกู้    : 3 ตลุาคม 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   : 3 เมษายน 2558 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.48 ตอ่ปี 
วนัช าระดอกเบีย้  : ทกุวนัท่ี 3 เม.ย. และ 3 ต.ค. ของทกุปี ตลอดอายหุุ้นกู้(โดยจะช าระดอกเบีย้งวดแรก 
       ในวนัท่ี 3 เมษายน 2557 )     
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : A- (TRIS Rating) 
นายทะเบียนหุ้นกู้    : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

7.3.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิ   

 ในปี 2556 ธนาคารคงเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของธนาคารท่ีเสนอให้กรรมการ และ/หรือ 
พนกังานของธนาคาร และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant) เพียง 1 รายการ คือ  
ESOP Warrant รุ่นท่ี 2 (ESOP-W2) ซึง่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 เมื่อวนัท่ี 22  เมษายน 2553 มีมติอนมุตัิ
ให้ออกเป็นจ านวนไมเ่กิน 2 6,000,000 หนว่ย ในราคาเสนอขายศนูย์บาทตอ่หนว่ย และมีมติให้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ใหมจ่ านวน 26,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิธิดงักลา่ว  

ESOP-W2 มีก าหนดการใช้สทิธิทกุวนัท่ี 30 ของเดือน มีนาคม มิถนุายน กนัยายน ธนัวาคม มี ก าหนดการใช้สทิธิ
ครัง้แรกวนัท่ี 3 0 กนัยายน 25 54 และครัง้สดุท้ายวนัท่ี 30 มิถนุายน 255 8 โดยสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัใหมใ่น
สดัสว่น 1:1  และราคาการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเทา่กบั 29.27 บาทตอ่หนว่ย  

เมื่อวนัท่ี 31 สงิหาคม 2553 ธนาคารได้รายงานการเปลีย่นแปลงการจดัสรร ESOP-W2 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย โดยมีการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้สิน้จ านวน 110,000 หนว่ย สง่ผลให้มีจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ได้รับจดัสรรคงเหลอื 25,890,000 หนว่ย และมีก าหนดการใช้สทิธิในปี 2556 จ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ ดงันี ้

  



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-7 หน้า 7-14 

รายละเอียด การใช้สิทธิ 
ครัง้ที่ 7 ครัง้ที่ 8 ครัง้ที่ 9 ครัง้ที่ 10 

วนัท่ีใช้สิทธิ 1 เม.ย. 2556 2 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 2 ม.ค. 2557 

จ านวนผู้ขอใช้สิทธิ (ราย) 81 24 169 20 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิ  (หน่วย) 1,231,800 918,600 3,004,450 154,350 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิ  (หุ้น) 1,231,800 918,600 3,004,450 154,350 

จ านวนคงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิ (หน่วย) 17,288,550 16,369,950 13,365,500 13,211,150 
จ านวนคงเหลือหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ  (หุ้น) 17,288,550 16,369,950 13,365,500 13,211,150 
จ านวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิ  (บาท) 36,054,786 26,887,422 87,940,251.50 4,517,824.50 

   
ผลจากการใช้สทิธิ ESOP-W2 จะท าให้จ านวนหุ้นสามญัและทนุช าระแล้วของธนาคารเปลีย่นแปลง ดงันี ้

รายละเอียด การใช้สิทธิ 

ครัง้ที่ 7 ครัง้ที่ 8 ครัง้ที่ 9 ครัง้ที่ 10 

จ านวนหุ้นสามญัเดมิก่อนการใช้สิทธิ (หุ้น) 833,678,259 834,910,059 835,828,659 838,833,109 
จ านวนหุ้นสามญัใหม่หลงัการใช้สิทธิ (หุ้น) 834,910,059 835,828,659 838,833,109 838,987,459 
ทนุช าระแล้ว (บาท) 8,349,100,590 8,358,286,590 8,388,331,090 8,389,874,590 

 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

  ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิในแตล่ะปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร 
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้เมื่อธนาคารมีก าไรท่ี
สมควรจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะค านงึถึงผลประกอบการ  ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว และระดบั
ความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคาร ซึง่ครอบคลมุแผนการท าธุรกิจ ความเสีย่งของธุรกิจธนาคารทัง้ในภาวะปกติ และ
ภาวะวิกฤต และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัจ่ายเงินปันผลนัน้ๆ 

นอกจากนี ้ ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลในระดบัท่ีไมท่ าให้อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งในภาวะปกติ ต ่ากวา่ระดบั
เงินกองทนุขัน้ต ่าที่ต้องด ารงในภาวะปกติ ที่ก าหนดเอาไว้ในข้อความความเสีย่งที่ยอมรับได้ ( Risk Appetite Statement) ของ
ธนาคาร รวมทัง้ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่ธนาคารในการทยอยเพิ่มระดบัเงินส ารองที่มีตอ่เงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพ ให้มีระดบั
ทดัเทียมกบัคา่เฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบ ตามนโยบายการกนัเงินส ารองของธนาคาร 

  ธนาคาร ไมไ่ด้ก าหนดอตัราสว่นในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยให้แก่ธนาคาร  อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทยอ่ยจะต้องได้รับอนมุตัิจากมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้ และต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการและแผนการด าเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัทเป็น
ส าคญั 

   



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-8 หน้า 8-1 

 

8. โครงสร้าง8. โครงสร้างการจัดการการจัดการ  

8.1 คณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 15 คน แบง่เป็นกรรมการอิสระ 6  คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  6 คน  ดงันี ้ 
1. นายสพุล   วธันเวคิน            ประธานกรรมการ  กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
2. นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์           กรรมการ   กรรมการอิสระ 
3. รศ.มานพ   พงศทตั   กรรมการ   กรรมการอิสระ 
4. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ          กรรมการ   กรรมการอิสระ 
5. นายประวิทย์   วรุตบางกรู  กรรมการ   กรรมการอิสระ 
6. ดร. อนมุงคล  ศิริเวทิน   กรรมการ   กรรมการอิสระ 
7. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   กรรมการ   กรรมการอิสระ 
8. นายธานินทร์   จิระสนุทร  กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
9. นายสรุพล   กลุศิริ*   กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
10. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ*  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
11. นายบรรยง  พงษ์พานิช*  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
12. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์*  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
13. นายกฤติยา  วีรบรุุษ   กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
14. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน*  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

15. นายประชา  ช านาญกิจโกศล  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
  นางสาวพรทิพย์  ชพูระคณุ   เลขานกุารบริษัท 

  หมายเหต ุ* เป็นกรรมการมีอ านาจลงนามผกูพนัธนาคาร  
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สว่นที่ 2-8 หน้า 8-2 

 

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และ คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2556 
 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2556 

การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี 

กรรมการ
ธนาคาร 

รวม 9 ครัง้ 

ตรวจสอบ 
รวม 8 ครัง้ 

สรรหา 
และก าหนด 
ค่าตอบแทน 
รวม 7 ครัง้ 

ก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

และก ากับกิจการ 
รวม 7 ครัง้ 

บริหาร 
ความเส่ียง 
รวม 10 ครัง้ 

บริหาร 
รวม 16 ครัง้ 
 

1. นายสพุล วธันเวคนิ 9/9 - - - 10/10 16/16 
เข้าประชมุคณะกรรมการบริหาร 

ในฐานะท่ีปรึกษา 
2. นายพิชยั ดชัณาภิรมย์ 9/9 8/8 - - - -  

3. รศ. มานพ พงศทตั 6/9 - 6/7 - - -  

4. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 9/9 8/8 7/7 7/7 - -  

5. นายประวิทย์ วรุตบางกรู 9/9 8/8 1/1 7/7 - - 
25 กรกฎาคม 2556    ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6. ดร. อนมุงคล ศริิเวทนิ 8/9 8/8 1/1 - - - 
25 กรกฎาคม 2556    ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ 8/9 - 6/6 - - - 
25 กรกฎาคม 2556    ออกจากการเป็นกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

8. นายธานินทร์  จิระสนุทร 9/9 - - 7/7 - -  

9. นายสรุพล  กลุศริิ 9/9 - 6/6 - - - 
25 กรกฎาคม 2556    ออกจากการเป็น 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

10. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ 8/9 - 5/6 - - 10/11 

28 มีนาคม 2556       ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบริหาร 
25 กรกฎาคม 2556   ออกจากการเป็นกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

11. นายบรรยง พงษ์พานิช 9/9 - - - 9/10 16/16  
12. นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์ 9/9 - - - 9/10 16/16  

13. นายกฤตยิา วีรบรุุษ 4/4  - - 8/8 16/16 

28 มีนาคม 2556       ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
18 พฤษภาคม 2556    ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการธนาคารแทนนายวีรวฒัน์ ชตุเิชษฐ์พงศ ์

14. นางสาวฐิตนินัท์  วธันเวคนิ 8/9 - - - - 16/16  

15. นายประชา ช านาญกิจโกศล  5/5 - - - 9/10 14/16 
25 เมษายน 2556       ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการธนาคารแทนนายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล 

 
หมายเหต ุ:      กรรมการที่ลาออกระหวา่งปี  

1.  นายธวชัไชย  สทุธิกิจพิศาล   ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคารและไมต่อ่วาระ เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2556    

2.  นายวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐ์พงศ์     ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร มีผลวนัที่ 1 พฤษภาคม 2556      
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สว่นที่ 2-8 หน้า 8-3 

 

8.2 ผู้บริหาร 
ผู้บริหารมีจ านวน 16 คน  ประกอบด้วย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์  ประธานธุรกิจตลาดทนุ  และประธานสายงาน  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2 นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
3 นายกฤติยา วีรบรุุษ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานธุรกิจตลาดทนุ 
ประธานสายกลยทุธ์ 

4 นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายธนบดีธนกิจ 

5 นายประชา ช านาญกิจโกศล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายบริหารหนี ้

6 นายชวลิต จินดาวณิค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายการเงินและงบประมาณ 

7 นายชยัวฒัน์ เลิศวนารินทร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 นายธวชัชยั เตชะวฒันวรรณา รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายสินเช่ือบรรษัท 

9 นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายตลาดการเงิน 

10 ดร.พบพนิต ภมุราพนัธุ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายบริหารความเสี่ยง 

11 นางภทัรพร มิลินทสตู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานเจ้าหน้าที่ก ากบัดแูลกิจการ 

12 นายมานิตย์ วรรณวานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ 

13 นายศราวธุ จารุจินดา รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ 

14 ดร.อนชุิต อนชุิตตานกุลู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายพฒันาระบบงานชอ่งทางขายและผลิตภณัฑ์ 

15 นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายปฏิบตัิการ    

16 นายวิธพล เจาะจิตต์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     
ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล 

  หมายเหตุ :   ล าดบัที่ 9     ได้รับแตง่ตัง้มีผลวนัที่    6 มีนาคม 2556                
   ล าดบัที่ 11    ได้รับแตง่ตัง้มีผลวนัที่  13 มิถนุายน 2556 
   ล าดบัที่ 14     ได้รับแตง่ตัง้มีผลวนัที่    2 กรกฎาคม 2556         
   ล าดบัที่ 15     ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัที่   16 มกราคม 2557 
         ล าดบัท่ี 16     ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัที่   16 มกราคม 2557   
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8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการธนาคารได้แตง่ตัง้  นางสาวพรทิพย์  ชพูระคณุ  ให้ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท  เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม2553  

(รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)  เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเก่ียวข้องกบั
กฎระเบียบตา่งๆ การประชมุของคณะกรรมการธนาคาร และการประชมุผู้ ถือหุ้น  รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการธนาคารจะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที่ในการ
ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร  

2. จดัการเร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น   การประชมุคณะกรรมการธนาคาร   และคณะอนกุรรมการธนาคาร  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ข้อบงัคบัของธนาคาร  ข้อพงึปฏิบตัิที่ดี  และกฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุ   รวมทัง้ดแูลและติดตามให้มี
การปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  และมติคณะกรรมการธนาคาร   ตลอดจนข้อก าหนดทางด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  รายงานประจ าปีของ
ธนาคาร หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการธนาคาร  และรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร  

4. ด าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและผู้ที่เก่ียวข้อง  ตามข้อก าหนดกฎหมาย  

รวมทัง้ เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการ และผู้บริหาร  และสง่ส าเนาให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายก าหนด  

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัธนาคาร   ตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ  

6. ด าเนินการเร่ืองงานทะเบียนหุ้น ได้แก่  งานการจ่ายเงินปันผล งานจดทะเบียนเพิ่มทนุ 

7. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1 คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ค่าตอบแทนกรรมการ  

   หลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการ พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ ที่ส าคญั คือ 
 คา่ตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้เป็นรายเดือน ในขณะท่ีด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการใน

คณะกรรมการของธนาคาร 
 คา่เบีย้ประชมุ คือ  คา่ตอบแทนที่ประธานกรรมการและกรรมการได้รับในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุ

ตา่งๆ ในแตล่ะครัง้ จะจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 
 คา่บ าเหน็จกรรมการ คือ  คา่ตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้กรรมการครัง้เดียวตอ่ปี จะพิจารณา ตามผลประกอบการ

ของธนาคารในแตล่ะปี 
ทัง้นี ้ กรรมการท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจ าในฐานะผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะไมไ่ด้รับ

คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่บ าเหน็จกรรมการ  
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นอกจากนีย้งัมคีา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ในกรณีที่กรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ในคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยตา่งๆ ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  คณะกรรมการก ากบัการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสนิเช่ือราย
ใหญ่และทรัพย์รอขาย  ซึง่จะได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดดงันี ้  

 
ตารางผลตอบแทนกรรมการธนาคารปี 2556 

 
 
 
 

 

(หน่วย : บาท)

ล าดบั
คณะกรรมการ

ธนาคาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสีย่ง

คณะกรรมการ

สนิเช่ือราย

ใหญ่และ

ทรัพย์รอขาย

คณะกรรมการ

ก ากบัการ

ปฏิบตัติาม

กฎเกณฑ์และ

ก ากบักิจการ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

บริหาร

 คา่บ าเหน็จ ปี

 2556  จ่ายปี 

2557

รวม

คา่ตอบแทน

ทัง้สิน้

1 1,088,000     -               -               930,000        -               -               2,200,000     1,600,000     5,818,000     

2 544,000        234,000        -               -               -               -               -               800,000        1,578,000     

3 544,000        -               172,000        -               -               -               -               800,000        1,516,000     

4 544,000        151,000        125,000        -               -               204,000        -               800,000        1,824,000     

5 544,000        151,000        20,000          -               -               131,000        -               800,000        1,646,000     

6 544,000        151,000        20,000          -               -               -               -               800,000        1,515,000     

7 544,000        -               105,000        -               840,000        -               -               800,000        2,289,000     

8 544,000        -               -               -               -               131,000        -               800,000        1,475,000     

9 544,000        -               105,000        -               820,000        -               -               800,000        2,269,000     

10 นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ 144,000        -               -               -               -               -               -               -               144,000        

11 144,000        -               -               -               -               -               -               -               144,000        

12 144,000        -               -               -               -               -               -               -               144,000        

13  - -               -               -               -               -               -               -                -

14 144,000        -               -               -               -               -               -               -               144,000        

15  - -               -               -               -               -               -               -                -

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2556 ที่ได้รับค่าตอบแทน มีดงันี ้

16 144,000        -               -               -               -               -               -               -               144,000        

17 144,000        -               -               -               -               -               -               -               144,000        

6,304,000     687,000        547,000        930,000        1,660,000     466,000        2,200,000     8,000,000     20,794,000   

  - กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนประจ าในฐานะผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม และค่าบ าเหน็จกรรมการ ตามมตทิี่ประชุม    

    สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เม่ือวันที่  25 เมษายน 2556

นายกฤตยิา วีรบรุุษ  /1

น.ส. ฐิตนิันท์ วธันเวคนิ

นายประชา ช านาญกิจโกศล /2

นายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล /3

นายวีรวฒัน์ ชุตเิชษฐพงศ์  /4

รวม
/1   ได้รับแต่งตัง้มีผลเม่ือวันที่  18 พฤษภาคม 2556
/2    ได้รับแต่งตัง้มีผลเม่ือวันที่  25 เมษายน 2556
/3   ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคารและไม่ต่อวาระ เม่ือวันที่  25 เมษายน 2556
/4  ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร มีผลวันที่  1 พฤษภาคม 2556

  -  กรรมการที่ เป็นผู้บริหารล าดบัที่  10 - 12, 14 และ 16  ได้รับค่าตอบแทนรายเดอืนสิน้สุด ณ เมษายน 2556

นายอภินันท์ เกลยีวปฏินนท์ 

รายช่ือ

นายสพุล วธันเวคนิ

นายพิชัย ดชัณาภิรมย์

รศ. มานพ พงศทัต

นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ

นายประวิทย์ วรุตบางกรู

ดร. อนุมงคล ศริิเวทิน 

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 

นายธานินทร์ จิระสนุทร

นายสรุพล กลุศริิ

นายบรรยง พงษ์พานิช
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ธนาคารได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนท าหน้าที่ทบทวน   โดยคา่ตอบแทนกรรมการอยูใ่นระดบัเดียวกบักลุม่ธุรกิจเดียวกนั  และอยูใ่นอตัราที่สามารถดแูล
และรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ธนาคารต้องการ รวมทัง้เหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาน าเสนอจ านวนคา่ตอบแทนที่เหมาะสมตอ่คณะกรรมการ
ธนาคาร  เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี    

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
ส าหรับในปี 2556 ธนาคารจ่ายคา่ตอบแทนให้คณะกรรมการบริหารรวม 19 คน (รวมผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี  และ

รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกและถึงแก่กรรมระหวา่งปี) คิดเป็นจ านวนเงินรวม 133.3 ล้านบาท ลกัษณะคา่ตอบแทนกรรมการบริหาร
และผู้บริหาร จะอยูใ่นรูปคา่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพและโบนสั ซึง่แปรผนัตามผลการด าเนินงานของ
ธนาคาร  นอกจากนี ้ธนาคารไมม่ีการเสนอเอกสารสทิธิที่จะซือ้หรือขายทรัพย์สนิให้กบัผู้บริหารระดบัสงู  

คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือ
เทียบเทา่ เป็นประจ าทกุปี  และใช้ผลประเมินดงักลา่วพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่  และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่  โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้มี
อาวโุสสงูสดุในคณะกรรมการธนาคาร ได้สือ่สารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่  และ
ประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ รับทราบด้วย  

 
8.4.2  คา่ตอบแทนอื่น 

  ธนาคารมีการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของธนาคารให้แก่กรรมการ และพนกังาน ( ESOP-W2) โดย 
สามารถแสดงจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ดงันี ้
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การเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของคณะกรรมการ 

ล าดับ รายช่ือ 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีถือ (หุ้น) 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้ /
ลดลง (หุ้น)  

(ธ.ค. 55 และ 
ธ.ค. 56) 

จ านวน ESOP-W2 ท่ีถือ (หน่วย) 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้ /ลดลง 

(หน่วย)  
(ธ.ค. 55 และ 
ธ.ค. 56) 

31 ธ.ค. 
2555 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2556 

1 นายสพุล วธันเวคนิ 12,426,850  12,426,850  13,364,350           937,500  1,250,000  1,250,000  12,500  (937,500) 

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

3 รศ. มานพ พงศทตั 25,000  25,000  75,000  50,000  75,000  75,000  25,000  (50,000) 

4 นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ -    25,000  50,000  50,000  75,000  50,000  25,000  (50,000) 

5 นายประวิทย์ วรุตบางกรู 230,000  225,000  250,000  20,000  75,000  50,000  25,000  (50,000) 

6 ดร. อนมุงคล ศริิเวทนิ  18,270  18,270  18,270  -    -    -    -    -    

7 นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์  8,488  488  488  (38,000) -    -    -    -    

8 นายธานินทร์ จิระสนุทร 25,000  50,000  75,000  50,000  75,000  50,000  25,000  (50,000) 

9 นายสรุพล กลุศริิ -    60,000  60,000  60,000  194,000  97,000  97,000  (97,000) 

10 นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ 4,029,406  4,029,406  5,029,406  1,000,000  -    -    -    -    

11 นายบรรยง พงษ์พานิช  2,336,246  1,500,046  2,000,046  (336,200) -    -    -    -    

12 นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์  -    -    550,000  550,000  -    -    -    -    

13 นายกฤตยิา วีรบรุุษ /1 172  172  172  -    -    -    -    -    

14 น.ส. ฐิตนินัท์ วธันเวคนิ 34,782,761  34,782,761  35,345,261  562,500  750,000  750,000  187,500  (562,500) 

15 นายประชา ช านาญกิจโกศล /2 -    -    -    -    375,000  375,000  375,000  -    
 
ESOP-W2 คือ ใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
/1   ได้รับแตง่ตัง้มีผลเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2556 
/2   ได้รับแตง่ตัง้มีผลเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 
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การเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นในธนาคาร และ ESOP-W2 ของผู้บริหาร 

ล าดับ รายช่ือ 

จ านวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/ลดลง 

(หุ้น)  
(ธ.ค. 55 และ  
ธ.ค. 56) 

จ านวน ESOP-W2 ที่ถือ (หน่วย) เปล่ียนแปลง  
เพิ่มขึน้ /ลดลง 

(หน่วย) 
(ธ.ค. 55 และ 
ธ.ค. 56) 

31 ธ.ค. 
2555 

30 มิ.ย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

30 มิ.ย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2556 

1 นายชวลิต จินดาวณิค 187,500  187,500  281,250  93,750  187,500  187,500  93,750  (93,750) 

2 นายชยัวฒัน์ เลิศวนารินทร์ -    -     -  -    -    -    -    -    

3 นายธวชัชยั เตชะวฒันวรรณา -    -     -  -    -    -    -    -    

4 นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ /1 -    -    -  -    -    -    -    -    

5 ดร. พบพนิต ภมุราพนัธุ์ -    -    -  -    -    -    -    -    

6 นางภทัรพร มิลินทสตู /2 -    -    -  -    -    -    -    -    

7 นายมานิตย์ วรรณวานิช -    8,000  30,000  30,000  -    -    -    -    

8 นายศราวธุ จารุจินดา 60,000  110,000  110,000  50,000  525,000  375,000  375,000  (150,000) 

9 ดร.อนชุิต  อนชุิตตานกุลู /3 -    -     -  -    -    -    -    -    

10 นายวรกฤต  จารุวงศ์ภคั /4  -   -   -   -   -   -   -   -  

11 นายวิธพล  เจาะจิตต์  /5  -   -   -   -   -   -   -   -  

12 นางสรีุย์ หาญพินิจศกัดิ ์ -    -    33,250  33,250  46,500  46,500  23,250  (23,250) 

ESOP-W2 คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
/1   ได้รับแตง่ตัง้มีผลวนัที ่   6 มีนาคม 2556 

 /2   ได้รับแตง่ตัง้มีผลวนัที ่ 13 มิถนุายน 2556 

 /3    ได้รับแตง่ตัง้มีผลวนัที่   2 กรกฎาคม 2556 

 /4   ได้รับแตง่ตัง้มีผลวนัที่  16 มกราคม 2557 

 /5   ได้รับแตง่ตัง้มีผลวนัที่  16 มกราคม 2557 
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8.5 บุคลากร   
 ในปี 2556 ธนาคารได้ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรใหม ่เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของทกุหนว่ยงานให้
สอดคล้องกบันโยบายและทิศทางของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร รวมถึงเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ให้รองรับการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง   โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 6 กลุม่ธุรกิจ ฯ มีพนกังาน       
(รวมพนกังาน Outsource) จ านวน 3,942 คน แบง่ออกเป็น 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 
จ านวนพนกังาน (คน) 

ปี 2555 
จ านวนพนกังาน (คน) 

ปี 2556 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 3,120 3,137 

บริษัท ส านกักฏหมายเอราวณั จ ากดั 131 130 

บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั 276 291 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 54 43 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 21 42 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 257 299 
รวม 3,860 3,942 

 

 ผลตอบแทนพนักงาน  
 ธนาคารให้ความส าคญักบัระบบคณุธรรมในการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยเฉพาะการพิจารณาตอบแทนผลการท างานของ

พนกังาน  ดงันัน้ จึงก าหนดหลกัการพืน้ฐานวา่ การจ่ายผลตอบแทนการท างานแก่พนกังานให้เป็นไปตามผลการปฏิบตัิงานท่ีแท้จริง
ของพนกังาน (Pay per performance) อยา่งไรก็ดี ธนาคารตระหนกัดีวา่ การบริหารผลตอบแทนมิได้มีเฉพาะเร่ืองการบริหารคา่จ่าง
และเงินเดือนเทา่นัน้ แตร่วมถึงการก าหนดลกัษณะงาน คา่ของงาน  การวดัผลการท างาน ตลอดจนการบริหารสวสัดิการและ
ผลประโยชน์ตา่ง ๆ ซึง่ก าหนดให้เป็นผลตอบแทนการท างาน และการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัการจ่าย หรือการจดัให้
พนกังานได้รับผลตอบแทนจากการท างานดงักลา่วอยา่งถกูต้องและเป็นธรรม   

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
ธนาคารได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวสัดิการพนกังาน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อ  
 (1)  สง่เสริมการออมเงินของสมาชิก    
 (2)  เป็นหลกัประกนัแก่สมาชิกและครอบครัว 

และได้น าเงินกองทนุเข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนตามพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ในนาม “กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ เกียรตินาคิน และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว”   โดยมีรายละเอียดเงินสะสม
และเงินสมทบดงันี ้

จ านวนปีที่ท างาน อตัราเงินสะสมและอตัราเงินสมทบ (ร้อยละ) 
น้อยกวา่ 5 ปี 5 

ตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป 10 
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เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลอืกนโยบายการลงทนุให้กบัพนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพของ
กลุม่ธนาคารเกียรตินาคิน ได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุได้ปีละ 2 ครัง้ ในเดือน มกราคม และ 
กรกฎาคม ของทกุปี 

 การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจฯ 
เนื่องด้วยธนาคารมีการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้กลยทุธ์ด้านบคุลากรจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งตอ่การบรรลผุล

ส าเร็จของกลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ตัง้ไว้  โดยมุง่เน้นในการสรรหาคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีคณุภาพ การพฒันาบคุลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่   ความมุง่มัน่ท่ีจะให้บริการท่ีดีที่สดุกบัลกูค้า  ตลอดจนการสร้างขวญัก าลงัใจของพนกังาน 
และการสือ่สารภายในองค์กรอยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว   

 
8.5.1 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล   

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็วทนัสมยั และใช้ช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูของกลุม่เป้าหมายที่

เหมาะสมกบัต าแหนง่งานท่ีต้องการ ในการรับสมคัรและคดัเลอืกผู้สมคัรงานเพื่อให้มีประสทิธิภาพในภาวะที่มีการแขง่ขนัด้านแรงงาน
คณุภาพสงู  มีการพฒันาทกัษะของผู้คดัเลอืกและกรรมการผู้สมัภาษณ์ผู้สมคัรงาน  นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาและเพิ่มเคร่ืองมือในการคดัเลอืกบคุลากรให้มากขึน้ เพื่อใช้ในการประเมินคณุสมบตัิ ทกัษะ ขีดความสามารถ (Competency-
based Selection) ให้เหมาะสมกบัต าแหนง่งานและการเติบโตขององค์กร ตลอดจนทศันคติ จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
ผลกัดนัธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

(2) การประเมินผล (People Assessment)  
ธนาคารมีการประเมินผลการด าเนินงานของพนกังานประจ าปี โดยเน้นการประเมินศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน ตลอดจนประเมินพฒันาการและทกัษะในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนดไว้  การ
ประเมินผลการด าเนินงานดงักลา่ว เน้นความโปร่งใส เป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุระดบั ผา่นการผสมผสานเคร่ืองมือประเมินผลที่
หลากหลาย อาทิ การประเมินผลตามสายบงัคบับญัชา และการประเมินผล 360 องศา เป็นต้น 

เป้าหมายส าคญัของธนาคารในการประเมินผลการด าเนินงานของพนกังาน มิได้จ ากดัขอบเขตเพียงการวดัผลการ
ปฏิบตัิงานเทา่นัน้ แตมุ่ง่เน้นให้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน และการบริหารทรัพยากรบคุคลอยา่งมีบรูณา
การด้วย กลา่วคือ การประเมินผลประจ าปีถกูใช้เป็นกลไกส าคญัในการรักษาระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการให้บริการลกูค้า
และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้อยา่งเป็นระบบ  ในขณะเดียวกนั ผลการประเมินได้ถกูใช้เป็นข้อมลูสะท้อนกลบั (Feedback) แก่พนกังานใน
มิติของการพฒันาและยกระดบัศกัยภาพของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มิติของโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ  และแก่ธนาคารในการ
คดักรองและรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพให้คงอยูก่บัองค์กรผา่นมาตรการเชิงรุกตา่งๆ  

(3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)  
ธนาคารพิจารณาผลตอบแทนพนกังานตามผลการปฏิบตัิงานท่ีแท้จริงของพนกังานบนพืน้ฐานของความถกูต้องและ

เป็นธรรม โดยจ าแนกการให้ผลตอบแทนพนกังานเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
3.1) ผลตอบแทนเป็นตวัเงิน ซึง่เป็นผลจากการปฏิบตัิงานของพนกังานและตอบแทนโดยตรง เช่น การจ่ายตามคา่ของ

งานท่ีเพิ่มขึน้  การขึน้คา่จ้างตามผลการท างานท่ีดี  การตอบแทนความทุม่เทและมีสว่นในความส าเร็จทางธุรกิจ และการให้รางวลัใน
ฐานะท่ีมีผลงานดีเดน่ เป็นต้น   

3.2) ผลตอบแทนที่เป็นตวัเงินแตต่อบแทนในทางอ้อม  เช่น การก าหนดระดบัความมีอาวโุส การพิจารณาถึงความ
รับผิดชอบด้านสงัคม และ สวสัดิการตา่งๆ   อาทิ กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน  กองทนุประกนัสงัคม การประกนัสขุภาพกลุม่   การ
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ประกนัชีวิตกลุม่  การประกนัอบุตัิเหตกุลุม่  การตรวจสขุภาพประจ าปี   ห้องพยาบาลของธนาคาร   ห้อง Mother Corner (ห้องส าหรับ
พนกังานท่ีเป็นมารดาในการเก็บน า้นมให้บตุร ผลตอบแทนซึง่ไมม่ีคา่เป็นตวัเงิน เช่น การมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ อนัจะ
เปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพฒันาพนกังานผา่นระบบการฝึกอบรมและระบบอื่น ๆ  การสง่เสริมให้พนกังาน
พฒันาศกัยภาพของตนเองให้สงูขึน้ เป็นต้น 

 
8.5.2  นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร  

(1) การฝึกอบรม 
ธนาคารมีความมุง่มัน่ ในการสง่เสริมและพฒันาพนกังานทกุสว่น ตัง้แตพ่นกังานทัว่ไปจนถึงผู้บริหารระดบัสงูได้รับการ

ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ (Skill) และความรู้ความเช่ียวชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการสร้างเสริมทศันคติ (Attitude)  โดย
การฝึกอบรมจะเน้นท่ีการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถของพนกังานทัง้ในเร่ืองของทกัษะความสามารถตามต าแหนง่งาน 
(Functional  Skills) ทกัษะความสามารถหลกัที่พนกังานทกุคนต้องมี ( Core Skills) รวมทัง้ ทกัษะภาวะผู้น า (Leadership Skills) ซึง่
ในปี 2556 ท่ีผา่นมา ธนาคารได้จดัอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้กระบวนการพฒันาที่หลากหลาย และ
เหมาะสม อาทิ การจดัสมัมนา สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ การบรรยาย e-Learning  เป็นต้น รวมทัง้ เชิญวิทยากรทีมีความเช่ียวชาญ 
ความรู้ และประสบการณ์มาให้ความรู้กบัพนกังาน อนัเป็นปัจจยัหนึง่ที่ท าให้การฝึกอบรมมีประสทิธิภาพ   

(2) การพัฒนาผ่านการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
 สายงานตา่งๆ จะมีการรวบรวม และแลกเปลีย่นองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

และจดัเก็บเป็นองค์ความรู้เก็บไว้บนระบบสารสนเทศภายในของธนาคาร เพื่อให้ง่ายตอ่การสบืค้นและน าไปใช้งานตอ่ยอดอยา่ง
กว้างขวางจนน าไปสูก่ารปรับปรุงหรือคิดค้นสิง่ใหม่ๆ  ในแตล่ะสายงาน  โดยธนาคารได้สง่เสริมให้มีการจดัประกวดนวตักรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ดงักลา่วในงาน KM Day ประจ าปี เพื่อน าไปสูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ที่ยัง่ยืน 

(3) การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  
ธนาคารยงัคงด าเนินงานตามแผนนโยบายทดแทนต าแหนง่งานและก าหนดแผนสบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan) 

ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูอยา่งตอ่เนื่อง  โดยในปี 2555 ได้เพิ่มเติมการก าหนดตวัผู้สบืทอดต าแหนง่ส าหรับต าแหนง่ที่ส าคญั
อยา่งยิ่งตอ่การด าเนินธุรกิจธนาคาร (critical positions) เพื่อให้มัน่ใจวา่ธนาคารมีบคุลากรภายในท่ีมีความรู้ความสามารถที่จะรองรับ
การด าเนินธุรกิจของธนาคารได้อยา่งตอ่เนื่อง   
 

8.5.3  การสื่อสารภายในองค์กร  
  ธนาคารมีระบบการสือ่สารกบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ และรวดเร็ว ผา่นสือ่ทนัสมยัรูปแบบตา่งๆ  เช่น อินทราเน็ต 

(KK World) การสง่ข้อความสัน้ถึงพนกังาน (KK SMS) การประชมุทางไกล ( KK VDO Conference) ป้ายประกาศ ของที่ระลกึใน
โอกาสตา่งๆ เป็นต้น เพื่อให้พนกังานได้รับทราบขา่วสารครบถ้วน ทนัเหตกุารณ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร มีโอกาสแลกเปลีย่น
ความเห็นระหวา่งกนั เป็นสือ่กลางในการสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน สร้างความร่วมมือในการท างาน มี
บรรยากาศที่ดีในการท างาน และสือ่สารภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสนบัสนนุให้ธนาคารบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ 
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9. การก ากับดูแลกิจการ9. การก ากับดูแลกิจการ  
  

9.1 โครงสร้างกรรมการ 

  การบริหารงานธนาคารมีการแบง่โครงสร้างกรรมการธนาคารเป็น 6 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร  รายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะชดุ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25556      
มีดงันี ้
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ส านกักฎหมายเอราวณั

สายการเงินและงบประมาณ

สายสินเช่ือลูกคา้ประกอบการ สายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ฝ่ายบริหารความเส่ียง

บลจ. ภทัร จก.

สายพฒันาระบบงาน 
ช่องทางขาย และผลิตภณัฑ์

ฝ่ายบริหารส านกังาน

สายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต

สายธนบดีธนกิจ สายสินเช่ือบรรษทั สายตลาดการเงิน สายบริหารทรัพยากรบุคคล สายงานวิจยั

คณะกรรมการอ านวยการ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

คณะกรรมการดา้นปฏิบติัการชุดอ่ืนๆ

สายงานลงทุนและคา้หลกัทรัพย์

สายเครือข่ายการขายและบริการ สายสินเช่ือธุรกิจ สายบริหารหน้ี สายปฏิบติัการ
สายงานวานิชธนกิจและ

ตลาดตราสารทุน
ฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

กลุ่มงานลูกคา้บุคคล กลุ่มงานลูกคา้ธุรกิจ กลุ่มงานธุรกิจเฉพาะ กลุ่มงานสนบัสนุน สายงานลูกคา้บุคคล สายงานหลกัทรัพยส์ถาบนั

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประธานธุรกิจตลาดทุน

ประธานเจา้หนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการ

คณะกรรมการอ านวยการ
ธุรกิจตลาดทุน

คณะกรรมการดา้นปฏิบติัการ
ชุดอ่ืนๆ

คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

สายบริหารความเส่ียง ส านกัผูบ้ริหาร สายตรวจสอบภายใน สายก ากบัดูแลการปฏิบติังาน

สายกลยทุธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
(ALCO)

คณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์
รอขายรายใหญ่

คณะกรรมการการลงทุน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก ากบัการปฏิบติัตาม

กฎเกณฑแ์ละก ากบักิจการ

ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล

สายงานบริหารเงินลงทุน

บล. เคเคเทรด จก.

ฝ่ายวางแผนการเงินลูกคา้บุคคล

ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

กลุ่มงานลูกคา้บุคคล

ส านกัผูบ้ริหารธุรกิจ
ตลาดทุน

ฝ่ายส่ือสารองคก์รธุรกิจ
ตลาดทุน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธุรกิจตลาดทุน

กลุ่มงานลูกคา้สถาบนั กลุ่มงานลงทุน

ฝ่ายลงทุน

กลุ่มงานสนบัสนุน

ฝ่ายการเงินและบญัชี
ฝ่ายก ากบัดูแลการปฏิบติังาน

และตรวจสอบภายใน

ฝ่ายเฮดจฟั์นด์

ฝ่ายปฏิบติัการ

ฝ่ายเทคโนโลยี
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  9.1.1 คณะกรรมการธนาคาร 
 ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินกิจการของธนาคาร

ให้มีความมัน่คง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  และพงึหลกีเลีย่งปัญหาในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยมี
ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้ 

(1) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารรวมทัง้พิจารณาอนมุตัินโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
ของธนาคารที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร และก ากบัควบคมุดแูลฝ่ายจดัการโดยผา่นคณะกรรมการบริหารให้ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อระวงัรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและ
ผู้ ถือหุ้น รวมถึงก าหนดและอนมุตัินโยบายตา่งๆ ตามที่กฎหมายหรือหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด 

(2) จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจดัการและ
พนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองค์กร 

(3) ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการยอ่ยชดุอื่นๆ ด าเนินการให้ ฝ่ายจดัการก าหนดและจดัท าระบบการก ากบัดแูลกิจการธนาคารท่ี
จ าเป็นทัง้ตามที่กฎหมายก าหนดและท่ีจ าเป็นตามลกัษณะของการประกอบการ พิจารณาอนมุตัิระบบการก ากบัดแูล 
ตลอดจนติดตามประสทิธิผลของระบบก ากบัดแูลเพื่อให้ค าแนะน าในการปรับปรุง 

(4) ดแูลให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของธนาคารมีการก าหนดนโยบายกระบวนการ และการควบคมุทางด้านการบริหาร
ความเสีย่งประเภทตา่งๆ โดยอยา่งน้อยที่สดุจะต้องครอบคลมุถึงความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือ การตลาดและการลงทนุ     
สภาพคลอ่ง การปฏิบตัิการ ช่ือเสยีง กฎหมาย และกลยทุธ์ ทัง้นีค้ณะกรรมการต้องท าหน้าที่อนมุตัินโยบายดงักลา่ว  รวมทัง้
ทบทวนกลยทุธ์การปฏิบตัิงานจริงและนโยบายในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

(5) ด าเนินการให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 
(6) จดัให้มีการถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจดัการและ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมโดยให้ความส าคญัตอ่สดัสว่น

หรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคารด้วย 
(7) พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของธนาคาร เพื่อช่วยดแูลการ

บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น  

(8) ดแูลให้ฝ่ายจดัการบอกกลา่วเร่ืองที่ส าคญัของธนาคารตอ่คณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจดัสง่ข้อมลูเพื่อให้
คณะกรรมการได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอท่ีจะท าให้สามารถปฏิบตัิตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 

(9) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจ าปีที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี  และการสอบทานของคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอการรับรองจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และรับทราบความเห็นจากผู้สอบ
บญัชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 

(10) พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 
(11) ดแูลให้ธนาคารก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการให้สนิเช่ือและการลงทนุแก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัธนาคาร  
(12) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจดัการ โดยผา่นคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ในการก าหนดอ านาจในการอนมุตัิ

วงเงินสนิเช่ือ  ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือท าธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ รวมทัง้การจดัซือ้ และคา่ใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(13) ก าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยที่สดุกึ่งหนึง่ของจ านวนครัง้ของการประชมุที่จดัขึน้ในแตล่ะปี 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของ
ธนาคารได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารมีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครัง้ องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ สองในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และมติที่ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ ทัง้นีป้ระธานกรรมการไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 15 คน แบง่เป็นกรรมการอิสระ 6  คน   กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 คน  ดงันี ้ 

1. นายสพุล   วธันเวคิน            ประธานกรรมการ  กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
2. นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์           กรรมการ   กรรมการอิสระ 
3. รศ.มานพ   พงศทตั   กรรมการ   กรรมการอิสระ 
4. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ          กรรมการ   กรรมการอิสระ 
5. นายประวิทย์   วรุตบางกรู  กรรมการ   กรรมการอิสระ 
6. ดร.อนมุงคล  ศิริเวทิน   กรรมการ   กรรมการอิสระ 
7. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   กรรมการ   กรรมการอิสระ 
8. นายธานินทร์   จิระสนุทร  กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
9. นายสรุพล   กลุศิริ*   กรรมการ   กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
10. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ*  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
11. นายบรรยง  พงษ์พานิช*  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
12. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์*  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
13. นายกฤติยา  วีรบรุุษ   กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
14. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน*  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

15. นายประชา  ช านาญกิจโกศล  กรรมการ   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
  นางสาวพรทิพย์  ชพูระคณุ   เลขานกุารบริษัท 

  หมายเหต ุ* กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนัธนาคาร  

 

  9.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ  
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอ านาจและหน้าที่  ดงันี  ้

(1) สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

(3) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร และเสนอคา่ตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
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(4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของธนาคาร รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร  ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการ
ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธนาคาร  

(5) ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลีย่นแปลงในองค์ประกอบรวมทัง้การเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัตอ่
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ และต้อง
เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปีของธนาคาร             

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของธนาคาร 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการธนาคาร 
(7) รายงานตอ่คณะกรรมการเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท า ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงินกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคารและหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี และรายงานตอ่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้อง และเร่ืองที่เก่ียวข้องภายในขอบเขตของอ านาจและ
หน้าที่  คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอ านาจในการวา่จ้าง หรือน าเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบ และ
สอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม  

(9) เมื่อมีความจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุและให้ข้อมลูในสว่นท่ี
เก่ียวข้องได้  

(10) ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่งของ
ธนาคาร 
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(11) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ        
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครัง้ องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ กึ่งหนึง่ ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด มติที่ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีประธาน
กรรมการและกรรมการทกุคนเป็นกรรมการอิสระ  

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด จ านวน 4 คน ดงันี ้
1. นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์   ประธานกรรมการตรวจสอบ   
2. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ  กรรมการ 
3. นายประวิทย์   วรุตบางกรู  กรรมการ 
4. ดร. อนมุงคล  ศิริเวทิน   กรรมการ  

ดร. ณรงค์    ปรีดานนัท์  เลขานกุาร 
 

 นายพิชยั ดชัณาภิรมย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มี และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน  โดยมีคณุวฒุิการศกึษา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 2421   (รายละเอียดประวตัิและประสบการณ์ ปรากฏตามประวตัิคณะกรรมการและผู้บริหาร)    
 

 9.1.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย  มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอ านาจและหน้าที่  ดงันี ้
(1) ก าหนด นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ ของธนาคาร ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วย

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้คดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อ
ด ารงต าแหนง่กรรมการ กรรมการชดุยอ่ยที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร
และผู้มีอ านาจในการจดัการของธนาคาร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร  

(2) ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไปโดยคณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

(3) เปิดเผย นโยบายการสรรหา และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของธนาคาร  
(4) ดแูลให้กรรมการ และผู้มีอ านาจในการจดัการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการท่ีได้รับ

มอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ควรได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายนัน้  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ 
เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร และก าหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูอื่น ๆ 
ต าแหนง่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลกลุม่ 

(6) ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการธนาคาร และก าหนดแนวทางการ
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ประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูอื่นๆ ต าแหนง่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ขึน้ไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลกลุม่ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปีโดยค านงึถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ความเสีย่งที่เก่ียวข้องรวมถึงความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการ
ประเมินผล 

(7) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทน และเปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมถึงการจดัท ารายงานการก าหนด
คา่ตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 

(8) ก ากบัดแูลให้มีการวางแผนและด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไปตอ่
คณะกรรมการธนาคาร 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไมน้่อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  และมติที่ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 
             องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมดจ านวน 4 คน ดงันี ้

1. รศ.มานพ  พงศทตั   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ  กรรมการ 
3. ดร.อนมุงคล ศิริเวทิน   กรรมการ  
4. นายประวิทย์ วรุตบางกรู  กรรมการ  

   นายวิธพล เจาะจิตต์   เลขานกุาร  
   

  9.1.4  คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการ   
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอ านาจและหน้าที่  ดงันี  ้

(1) ก ากบัดแูลให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัมาตรฐานแนวปฏิบตัิที่บงัคบัใช้กบัธุรกรรม
ตา่งๆ รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบตัิในตลาด มาตรฐานในวิชาชีพ บทบญัญตัิเก่ียวกบัการกบัดแูลที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล และ
นโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผา่นหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

(2) ก าหนดให้มีระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ( Compliance) และการก ากบัดแูลกิจการ ( Good Governance)       
ที่มีประสทิธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

(3) อนมุตัิแผนงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี  ( Annual Compliance Plan) ของหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ และติดตามการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ให้มีการด าเนินการตามแผนงานประจ าปี 
เป็นไปอยา่งครบถ้วนและบรรลผุลที่ก าหนดไว้ 

(4) พิจารณาให้ความเห็นตอ่รายงานการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี ( Annual Compliance Report) เพื่อรายงาน       
ให้คณะกรรมการธนาคารทราบ ก่อนน าสง่หนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(5) พิจารณาก าหนดข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถึงผู้บริหารและพนกังาน 
บทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้ายและประเมินผลงานหวัหน้าหนว่ยงานการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์  
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คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการมีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครัง้ องค์ประชมุประกอบด้วย
กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  และมติที่ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ   

องค์ประกอบคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 คน โดย
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ดงันี ้  

1. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ*  
2. นายประวิทย์  วรุตบางกรู กรรมการ * 
3. นายธานินทร์  จิระสนุทร กรรมการ  
4. นางภทัรพร มิลนิทสตู  กรรมการ  

นายอภิชาต ิ จงสงวนประดบั  เลขานกุาร 
หมายเหต ุ* กรรมการอิสระ 

  9.1.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอ านาจและหน้าที่ดงันี  ้

(1) ก าหนดนโยบายเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเสีย่งโดยรวม ของธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงิน ซึง่ต้องครอบคลมุถึงความเสีย่งประเภทตา่งๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่งจาก
ตลาด ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ และความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของธนาคารและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ  เป็นต้น  

(2) วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่งของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก ากบัดแูลปริมาณ
ความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑ์ในการกนัส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถึงความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิตาม
นโยบายที่ก าหนด 

(4) รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบันโยบายและ
หลกัเกณฑ์การบริหารความเสีย่งที่ก าหนด  และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์และก ากบักิจการ (Compliance & Governance Committee) เพื่อทราบในสิง่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบั
นโยบายและหลกัเกณฑ์บริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

(5) พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือเก่ียวกบัการให้สนิเช่ือ การก่อภาระผกูพนั และการท าธุรกรรมที่มีลกัษณะ
คล้ายการให้สนิเช่ือ ที่สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเสีย่งที่ธนาคารและทางการก าหนด รวมทัง้การพิจารณากลัน่กรอง
นโยบายการให้สนิเช่ือ เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคารตอ่ไป 

(6) ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของธนาคาร และ บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการธนาคาร ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครัง้  องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่

ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  และมติที่ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ   
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 คน ดงันี ้ 
1. นายสพุล  วธันเวคิน   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายบรรยง พงษ์พานิช  กรรมการ  
3. ดร. อญัญา ขนัธวิทย์   กรรมการ  
4. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์  กรรมการ  
5. นายกฤติยา วีรบรุุษ   กรรมการ  
6. นายประชา  ช านาญกิจโกศล  กรรมการ 
7. นายชวลติ  จินดาวณิค  กรรมการ 
8. นางภทัรพร มิลนิทสตู   กรรมการ  

ดร. พบพนิต ภมุราพนัธุ์  เลขานกุาร  
 

  9.1.6 คณะกรรมการบริหาร   
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอ านาจและหน้าที่  ดงันี  ้

(1) น าเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อน าเสนอขออนมุตัิตอ่
คณะกรรมการธนาคาร 

(2) พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแผนการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เสนอเพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร ก ากบัควบคมุดแูลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
ได้รับการอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

(3) จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจดัการและ
พนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

(4) พิจารณาอนมุตัิระเบียบการท างานและการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  
(5) ติดตามการด าเนินกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ตามที่ธนาคารก าหนดไว้ เพื่อให้มัน่ใจวา่ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารด าเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้ 
(6) ก าหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ รวมถึงมอบหมายเร่ืองตา่ง ๆ ในการด าเนินงานของธนาคาร

และบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร 
(7) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารที่ได้รับ

มอบหมายให้พิจารณาอนมุตัิงานเฉพาะด้าน แทนคณะกรรมการบริหารตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(8) พิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือ สนิเช่ือปรับโครงสร้างหนี ้การขายสนิทรัพย์รอการขายรายใหญ่ และก าหนดราคาทรัพย์สนิท่ีจะซือ้

จากการขายทอดตลาดและใช้สทิธิคดัค้าน ตามวงเงินท่ีก าหนด รวมทัง้คา่ใช้จ่ายและการด าเนินการเก่ียวกบัคดีความของ
ลกูหนี ้
 
คณะกรรมการบริหารมีการประชมุ อยา่งน้อย 1 เดือนครัง้  องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด  และมติที่ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ  หากเสยีงไมเ่อกฉนัท์ให้ กรรมการที่เข้าประชมุมีสทิธิ
เสนอ เร่ืองตอ่ คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณา  โดยหากมีผู้ใช้สทิธิ ให้ถือวา่ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา กรณีใช้มติเวียน  กรรมการทกุคนลงลายมือช่ือในเอกสารของมตินัน้   

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 6 คน โดยนายสพุล วธันเวคิน เป็นท่ีปรึกษา ดงันี ้       
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1. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายสวุิทย์ มาพศาลสนิ  กรรมการ  
3. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ  
4. นายกฤติยา วีรบรุุษ กรรมการ  
5. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน                  กรรมการ  
6. นายประชา  ช านาญกิจโกศล               กรรมการ 

นายชวลติ  จินดาวณิค                      เลขานกุาร 
นางภทัรพร มิลนิทสตู  ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 

  9.1.7  คณะกรรมการและอนุกรรมการ  
ในปี 2556  คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาทบทวนและมีมติ ปรับโครงสร้าง คณะกรรมการและอนกุรรมการคณะตา่งๆ 

ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร   จ านวน  18  คณะ  และภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
จ านวน 2 คณะ และคณะกรรมการภายใต้การก ากบัดแูลคณะกรรมการบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) จ านวน 6 คณะ  ดงันี ้ 

คณะกรรมการและอนกุรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร   

1) คณะกรรมการอ านวยการธุรกิจธนาคารพาณิชย์   มีคณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยเหลืองานจ านวน 8 คณะ ดงันี ้ 

1) คณะอนกุรรมการเครือข่ายการขาย 

2) คณะอนกุรรมการประสานงานด้านเงินฝาก 

3) คณะอนกุรรมการพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ 

4) คณะกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภณัฑ์และกระบวนการท างานใหม่  
5) คณะอนกุรรมการพฒันาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7) คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจ้างทัว่ไป 

8) คณะอนกุรรมการจดัการทรัพย์สิน   

2) คณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่   มีคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยเหลืองานจ านวน 4 
คณะ ดงันี ้  

1) คณะกรรมการสินเช่ือและทรัพย์รอขาย 

2) คณะอนกุรรมการสินเช่ือ  

3) คณะอนกุรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 

4) คณะอนกุรรมการทรัพย์รอขาย 

3) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน   มีคณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยเหลืองานจ านวน 1 คณะ  

1) คณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคล่อง 
4) คณะกรรมการการลงทนุ 

5) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล 

  



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556             แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9- 11 

 

คณะอนกุรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 2 คณะ ดงันี ้ 

1) คณะอนกุรรมการพิจารณาคณุภาพสินทรัพย์  

2) คณะอนกุรรมการความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร  

คณะกรรมการภายใต้การก ากบัดแูลคณะกรรมการบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)  ได้แก่  
1. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุลธุรกิจตลาดทนุ 
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงธุรกิจตลาดทนุ 
3. คณะกรรมการอ านวยการธุรกิจตลาดทนุ  
4. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. คณะกรรมการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่  
6. คณะอนกุรรมการลกูค้าบคุคล  
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการธนาคารจดัท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะเป็นประจ า ทกุปี และรายงาน

ผลการประเมินตอ่คณะกรรมการธนาคาร  ซึง่ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่   เพื่อให้ทราบวา่ระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา มีการปฏิบตัิงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีหรือไมอ่ยา่งไร  และน าผลประเมินการปฏิบตัิงานมาปรับปรุงแก้ไขในปีตอ่ไป   ทัง้นี เ้ลขานกุารบริษัทเป็น
ผู้รวบรวมและสรุปผลให้ที่ประชมุทราบ  

ในปี 2556 คณะกรรมการธนาคาร ได้จดัให้มีการ ประเมินผล การปฏิบตัิ งานของ คณะกรรมการชดุยอ่ยเพิ่ม ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  โดยเลขานกุารคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารรับทราบ   

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคาร   คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   ปรับมาจากแบบประเมินตนเองของศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยปรับเนือ้หาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการแตล่ะชดุ   
หวัข้อการประเมินแบง่เป็น 6 หวัข้อหลกั ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  2) ด้านบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) ด้านการประชมุคณะกรรมการ 4) ด้านการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ด้านความสมัพนัธ์
กบัฝ่ายจดัการ และ 6) ด้านการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร   ซึง่แตล่ะหวัข้อหลกัประกอบไปด้วยหลายหวัข้อ
ยอ่ยตา่งๆ กนั   โดยแบบประเมินของคณะกรรมการธนาคารมีจ านวน  55 ข้อยอ่ย   แบบประเมินของคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการมีจ านวน 30 ข้อยอ่ย   และแบบประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีจ านวน  
36 ข้อยอ่ย      

ส าหรับแบบประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   น ามาจากตวัอยา่งแบบสอบทานการปฏิบตัิหน้าที่ฯ ใน
คูม่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เผยแพร่โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกอบด้วย 2 หวัข้อหลกั 
ได้แก่  สว่นท่ี 1 การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ  และสว่นท่ี 2 การปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ภายใต้หวัข้อหลกัประกอบไปด้วยหวัข้อยอ่ยรวมกนัจ านวน 94 ข้อยอ่ย ทัง้นี ้การ ประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง มีวตัถปุระสงค์เพื่อ น าไปสูก่ารปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ รวมถึงทบทวน
แนวทางการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และพฒันาปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม  
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ผลการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปี 2556  ของคณะกรรมการธนาคาร    ผลคะแนนการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบั
คะแนน 3-4 จากคะแนนสงูสดุ 4  แสดงถึงระดบัการเห็นด้วยคอ่นข้างมากจนถึงเห็นด้วยอยา่งมาก  คะแนนเฉลีย่ในภาพรวมเทา่กบั 
3.19    โดยมีสดัสว่นผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารสรุปตามแตล่ะหวัข้อหลกัดงัแผนภมูิแสดงผลประเมินตนเองของ
คณะกรมการธนาคารประจ าปี 2556  

แผนภมูิแสดงผลประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารประจ าปี 2556  

 
ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  และคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน  มีผลคะแนนการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบั 3-4 จากคะแนนสงูสดุ 4  แสดงถึงระดบัการเห็นด้วยคอ่นข้างมาก
จนถึงเห็นด้วยอยา่งมาก  มีคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมเทา่กบั   3.16 และ 3.02  ตามล าดบั   

ส าหรับผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  สว่นใหญ่เห็นวา่ธนาคารมีโครงสร้าง  องค์ประกอบ และ
สภาพแวดล้อม  เช่น มีกฎบตัร มีจ านวนสมาชิก และคณุสมบตัิของสมาชิกที่เหมาะสม เอือ้ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่  และเห็นวา่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบตามที่ก าหนดในกฎบตัรแล้ว  

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบผล ประเมิ นการปฏิบตัิ งานของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย และได้

มอบหมายให้เลขานกุารแตล่ะคณะฯ น าผลประเมินที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ให้มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

9.2.1 การคัดเลือกบุคคลที่ธนาคารจะแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ   และผู้มี
อ านาจในการจดัการของธนาคาร ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป  เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร  รวมทัง้คดัเลอืก
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และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ  กรรมการชดุยอ่ยที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้มีอ านาจในการจดัการของธนาคาร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคดัเลอืก  สรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมทัง้ด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ธนาคารและสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตามข้อบงัคบั
ของธนาคาร      

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ซึง่มีสทิธิเสนอช่ือบคุคลที่ควรได้รับ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารด้วย ผา่นทางเว็บไซต์ธนาคาร ซึง่ได้เผยแพร่ หลกัเกณฑ์และวิธีการ เสนอช่ือ
บคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของธนาคาร   ในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้  
บคุคลดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และมีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคารด้วย    

ธนาคารมีกระบวนการสรรหาบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมการ คือ ผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู  น าเสนอช่ือบคุคล
ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม  และประวตัิโดยละเอียด  เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาคณุสมบตัิ  ความ
เหมาะสมและผลตอบแทน   แล้วน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีพงึมีหรือพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีพงึ
จะมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
 

9.2.2 การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 การให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในการเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า
เป็นสว่นหนึง่ของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการป ฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และมีแนวทาง
ชดัเจนในการกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีเสนอวา่เก่ียวข้องกบักิจการของธนาคาร และเป็นประโยชน์ตอ่ธนาคารอยา่งแท้จริง  ธนาคารจึง
ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ลว่งหน้า  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ   ต้ องมี
คณุสมบตัิ  ดงันี ้

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารซึง่ต้องถือหุ้นอยา่งน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว  หรือหลาย
รายรวมกนัได้ 

2. ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสดัสว่นข้างต้นตอ่เนื่องมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และยงัถือหุ้นตามสดั สว่นดงักลา่วในวนัท่ีเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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3. สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์  หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

9.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ธนาคาร ก ากบับริษัทในกลุม่ธุรกิจโดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวม
ของกลุม่ธุรกิจ  รวมทัง้พิจารณาอนมุตัินโยบายและทิศทางการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร   และก ากบั
ควบคมุดแูลฝ่ายจดัการ  โดยผา่นคณะกรรมการบริหารให้ด าเนินการให้เป็นไ ปตามนโยบายที่ได้รับการอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผล  เพื่อระวงัรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้น รวมถึงก าหนดและอนมุตัินโยบายตา่ง  ๆ  ตามที่กฎหมายหรือ
หนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด 
  คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ รวมถึงให้ความเห็นชอบบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมที่คดัเลอืกและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของธนาคาร ส าหรับต าแหนง่กรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และต าแหนง่ผู้บริหารของธนาคารตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป ต าแหนง่กรรมการ
และกรรมการผู้จดัการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  
 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นผู้ท าหน้าที่ดแูลให้ธนาคารมีระบบควบคมุ
ภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล โดยมี หนว่ยงานตรวจสอบภายในของธนาคารเป็นผู้ดแูลเร่ืองระบบการ
ตรวจสอบภายใน ติดตามการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน ของหนว่ยงานตรวจสอบภายในของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  
และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร  รวมทัง้มีคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุท าหน้าที่ดแูลและควบคมุบริษัทในกลุม่ธุรกิจ ตลาดทนุให้ด าเนินงานภายใต้ระบบควบคมุ
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  โดยผา่นหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุและรายงานตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคาร 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 เพื่อป้องกนัการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน    ธนาคารก าหนดให้

กรรมการและผู้บริหารของธนาคารทกุคนรวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักรรมการและ /หรือ
ผู้บริหารธนาคาร  ต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของธนาคารท่ีตนถือครองอยูภ่ายใน  3 วนัท าการให้ส านกั
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมกบัสง่ส าเนารายงานการเปลีย่นแปลง  (แบบ 59-2) ไปยงัเลขานกุารบริษัท
ในวนัเดียวกนั  เพื่อรายงานการเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ที่ประชมุคณะกรรมการ ธนาคารรับทราบ  รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปี   และมีข้อก าหนดเร่ืองความซื่อสตัย์สจุริต โดยห้ามกรรมการและพนกังานของธนาคารทกุคน อาศยัอ านาจหน้าที่ หรือโอกาส
ในการท างานเพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆ อนัขดัตอ่จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพท่ีธนาคารก าหนด  รวมถึงระเบียบประเพณีใน
การท างานหรือผลประโยชน์ของธนาคาร  สายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบตัิในเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  และการปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมทางวิชาชีพ  ซึง่หากพบผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดจะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาความผิดตามระเบียบของธนาคารตอ่ไป 
 ในปี 2556   ธนาคารได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร พนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์  และหลกัเกณฑ์การ
รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง   ทัง้นีเ้พื่อเป็นการก ากบัดแูลและป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน  ในการใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัหรือข้อมลูส าคญัที่ไมค่วรเปิดเผยตอ่สาธารณชน   
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อนัซึง่ได้มาเนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อหาประโยชน์สว่นตนเองหรือเอือ้ประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ และเป็นการด ารงไว้ซึง่ความ
นา่เช่ือถือที่ลกูค้า ผู้ ร่วมงาน ผู้ ถือหุ้น หนว่ยงาน  ราชการท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนทัว่ไปมีตอ่ธนาคารและเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี    
 ธนาคารห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานท่ีเก่ียวข้อง  ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของธนาคารในช่วงระหวา่ง 7 วนั ก่อนวนัสิน้ไตร
มาสจนกระทัง่ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชนแล้วเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ช่วงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Trading 
Session) ทัง้นี ้การซือ้ขายหุ้นของธนาคารภายใต้หลกัเกณฑ์นีไ้มร่วมถึงการใช้สทิธิซือ้หุ้นของธนาคารตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับ
จากธนาคารในฐานะผู้บริหารหรือพนกังาน   
 นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้ จดัให้มีการสือ่สารระเบียบปฏิบตัิวา่ด้วยข้อมลูภายในของธนาคารแก่กรรมการ ผู้บริหารและ 
พนกังานทกุระดบัอยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กรและเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบปฏิบตัิดงักลา่ว 

          

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี  

  ในปี 255 6 ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้ใช้บริการสอบบญัชีและบริการอื่นจากบริษัทดีลอย์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย โดยมีคา่ใช้จ่าย คา่ตอบแทนที่เก่ียวข้อง ได้แก ่

 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

  ธนาคารและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีดงักลา่ว ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมีจ านวนเงินรวม 15 ล้านบาท 

 คา่บริการอื่น (non-audit fee) 

  ธนาคารและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การตรวจสอบงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแหง่
ประเทศไทย การตรวจสอบธุรกรรมโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์  และการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางการบญัชี และ โครงการตา่งๆ  
ให้แก่ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามีจ านวนเงินรวม 10 ล้านบาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิด
จากการตกลงที่ยงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามีจ านวนเงินรวม 52 ล้านบาท 

 

9.6 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น  ๆ
 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง และช่วยสง่เสริมให้ธนาคารเติบโตอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน อีกทัง้ธนาคารยงัยดึมัน่ท่ีจะ
พฒันาการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้ดียิ่งๆ ขึน้ไป รวมทัง้ในบางประเด็นที่ธนาคารยงัไมไ่ด้ด าเนินการ เช่น  

 โครงสร้างคณะกรรมการตอ้งมีจ านวนไม่นอยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน  
 คณะกรรมกาธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 15 ทา่น  ซึง่เป็นขนาดที่เหมาะสม กบัการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และธุรกิจตลาดทนุ   โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที่เพียงพอท่ีจะปฏิบตัิ
หน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่มีความหลากหลายทัง้  ทกัษะวิชาชีพ เพศ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น  

 คณะกรรมการควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
 ธนาคารไมจ่ ากดัจ านวนวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการธนาคาร เพื่อมิให้ธนาคารสญูเสยีโอกาสในการแตง่ตัง้  
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กรรมการซึง่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ซึง่เป็น
ปัจจยัส าคญัส าหรับความส าเร็จในการก ากบัดแูลกิจการ 

 การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการทราบทกุเดือน กรณีทีไ่ม่ไดป้ระชมุคณะกรรมการทกุเดือน 
 ธนาคารไมไ่ด้มีการประชมุคณะกรรมการธนาคารทกุเดือน  แตก่ าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตร
มาส  ยกเว้นในกรณีที่เห็นวา่ในระหวา่งเดือนการด าเนินงานของธนาคารมีการเปลีย่นแปลงที่เป็นนยัส าคญั      
 อยา่งไรก็ตาม  ในปี 2556  ธนาคารได้มีการประชมุ คณะกรรมการ รวมทัง้สิน้ 9 ครัง้  และคณะกรรมการสามารถขอ
ข้อมลูที่จ าเป็นเพิ่มเติม จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่   และประธานธุรกิจ   เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหาร
ระดบัสงูทา่นอื่นได้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนดไว้  เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอได้ 

 การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ทีข่องกรรมการเป็นรายบคุคล 
 เนื่องจาก การประเมิน ผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ เป็นรายบุ คคลอาจยงัมีความคลาดเคลือ่น ธนาคาร จึง
ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการเป็นแบบทัง้คณะ  รวมทัง้ธนาคารยงัไมไ่ด้จดัให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนด
แนวทาง  และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยทกุๆ 3 ปี  ซึง่คณะกรรมการ
ได้เห็นสมควรให้จดัจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป 

9.7  การก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคญัอยา่งยิ่งและมีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินการให้การก ากบัดแูลกิจการของธนาคารเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ที่ก าหนดโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลธนาคาร อยา่งตอ่เนื่อง อนัเป็นผลให้ธนาคารได้รับรางวลัการ
ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีหลายรางวลั ดงันี ้

 ผลประเมินในระดบั “ดีเลศิ” จากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 จดัโดยสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย  ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นปีที่ 7 
ตอ่เนื่องกนั 

 ผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลศิ” จากโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 
2556  และได้รับตราสญัลกัษณ์ 5 ดวง จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 รางวลัเกียรติยศแหง่ความส าเร็จด้านการรายงานบรรษัทภิบาลท่ีมีความเป็นเลศิตอ่เนื่อง (SET Awards of Honor) ปี 2553-
2556  เป็นปีที่ 4 ตอ่เนื่องกนั  จากงานประกาศรางวลั  SET Awards ประจ าปี 2556  จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

 รางวลับริษัทจดทะเบียน”ดีเดน่” ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  จากงานประกาศรางวลั  SET Awards ประจ าปี 2556  จดั
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร (ปี 2555-2556 เป็นปีที่ 2 ตอ่เนื่องกนั)  

 
โดยในรอบปี 2556 ท่ีผา่นมา ธนาคารได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้ 5 หมวด  ตามแนวทางของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในแตล่ะหวัข้อ ดงันี ้

9.7.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ   
คณะกรรมการธนาคารตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย จึงมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกั

บรรษัทภิบาลมาอยา่งตอ่เนื่อง จึงได้ทบทวนเพื่อปรับปรุงหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร และเมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2556 
คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนมุตันิโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการฉบบัใหมข่ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิและยกระดบั
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มาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารให้สามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากลมากยิ่งขึน้ โดยหลกัการก ากบัดแูลกิจการนี ้
แบง่เนือ้หาออกเป็น 5 หมวด ได้แก่  หมวดที่ 1   สทิธิของผู้ ถือหุ้น  หมวดที่ 2   การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั    หมวดที่ 3   
บทบาทตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร   

คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเช่ือมัน่วา่ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดจีะท าให้ธนาคารมีระบบการบริหารจดัการท่ีมี
ประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง สามารถสร้างความนา่เช่ือถือและเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัให้แก่
ธนาคารภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่เป็นการสร้างความมัน่คงและรากฐานท่ีแข็งแกร่งให้กบั
ธนาคารในระยะยาว ดงันัน้ การน าหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการฉบบันีไ้ปปฏิบตัิจึงถือเป็นพนัธกิจ
หนึง่ของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนกังานของ ธนาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ธนาคาร ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี 
และสงัคมสว่นรวม   โดยได้เปิดเผยรายละเอียดดงักลา่วในเว็บไซต์ของธนาคารแล้ว (www.kiatnakinphatra.com) รวมทัง้ธนาคารได้
สือ่สารและเผยแพร่ผา่นระบบอินทราเน็ตของธนาคารด้วย (KK World) เพื่อให้พนกังานและผู้บริหารได้รับทราบ 

9.7.2 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ  
ธนาคารน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไปใช้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ เก่ียวข้องในรอบปี 255 6 ท่ีผา่น

มา ดงันี ้  
1. ด้านสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1) การใหข้้อมูลแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลา 
 ธนาคารก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชี ของ
ธนาคาร และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ธนาคาร
จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป  โดยในปี 255 6 ธนาคาร ได้จดั การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นขึน้เมื่อวนัท่ี 2 5  
เมษายน 2556  และในระหวา่งปีไมม่ีการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   โดยธนาคารมีวิธีด าเนินการในการจดัการประชมุ
โดยปฏิบตัิตามคูม่ือ AGM Checklist ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คือ จะมีการ เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ และข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าผา่น เว็บไซต์ ของตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย (ตลท.)   และ เว็บไซต์ของธนาคาร 
(www.kiatnakinphatra.com) ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 31 วนั  โดยธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของธนาคาร เป็นผู้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อน
การประชมุ 21 วนั  รวมทัง้ได้ท าการประกาศลงในหนงัสอืพิมพ์รายวนัทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยา่งละ 1 ฉบบั 
เป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั  ซึง่ในหนงัสอืเชิญประชมุมีข้อมลูประกอบไปด้วย รายช่ือกรรมการพร้อมทัง้ประวตัิของกรรมการ
แตล่ะคน ทัง้กรรมการใหมท่ี่ได้รับการเสนอช่ือ และกรรมการเดิมที่ได้รับการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการธนาคารให้กลบัเข้า
มาด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  รายช่ือผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทน   การจ่ายเงินปันผล โดยระบจุ านวนเงินท่ีจ่าย นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลและข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา  ทัง้นีใ้นหนงัสอืเชิญประชมุมีการระบุ
วตัถปุระสงค์และเหตผุล  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระไว้อยา่งชดัเจน  นอกจากนีธ้นาคารได้จดัท า
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบัและเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุภาษาไทย   เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 
 ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น   ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามที่เก่ียวกบัวาระการประชมุลว่งหน้าได้
ตัง้แตว่นัท่ีมีค าบอกกลา่วเรียกประชมุ  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุรวมทัง้เป็นการรักษาสทิธิ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเต็มที่  โดย ผู้ ถือหุ้นสามารถ สง่ถึงคณะกรรมการผา่นทางเว็บไซต์ของธนาคาร  
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(www.kiatnakinphatra.com) หรือติดตอ่ผา่น  Email address: investor_relations@kiatnakin.co.th โดยส านกั
เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมค าถามทัง้หมดสง่ให้คณะกรรมการก่อนการประชมุ 
  วนัประชมุผู้ ถือหุ้น  ธนาคารได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงการบนัทกึภาพการ
ประชมุไว้เป็นวีดิทศัน์    ก่อนเร่ิมการประชมุ  ประธานกรรมการเป็นผู้ ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน
ในแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน  รวมถึงบนัทกึค าถามของผู้ ถือหุ้นและค าตอบของกรรมการ  และบนัทกึข้อมลูและผลของการลง
มติคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงของแตล่ะวาระ รวมทัง้ไมม่ีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ใน
หนงัสอืนดัประชมุที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอีกด้วย  ท าให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูที่ครบถ้วนเพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการตดัสนิใจ
ลงคะแนนในวาระตา่งๆ    
 ธนาคาร จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที่จะ
เข้าร่วมประชมุ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่      ทัง้นี  ้
ธนาคารได้ใช้บริการระบบการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั และน าระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนบัคะแนนเสยีงเช่นเดียวกบัปีที่ผา่นมา เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหุ้นและเพื่อความรวดเร็วและถกูต้อง    
 ในปี 255 6 ธนาคารได้จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระส าคญัครบถ้วน  และได้จดัสง่รายงานการประชมุ
ให้แก่หนว่ยงานทางการภายใน  14 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือหุ้น  รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร (www.kiatnakinphatra.com)   

1.2) การอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มที ่
 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี คณะกรรมการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่รวมถึงผู้ ถือหุ้นสถาบนัเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น  ด้วยการจดัประชมุในวนั เวลา และสถานท่ีที่ให้ความสะดวกสบายใน
การเดินทางแก่ผู้ ถือหุ้น    ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ก็สามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และ
ซกัถามในการประชมุ รวมทัง้ออกเสยีงลงคะแนนแทนได้  ในปี 2556  ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสทิธิเสนอ
วาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี  โดย
เปิดโอกาสให้เสนอตัง้แตว่นัท่ี  1 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  โดยได้แจ้งขา่วผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์และได้
เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการการเสนอวาระและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของธนาคาร 
(www.kiatnakinphatra.com)   
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1.3) การจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความเห็น 
 ธนาคารเปิดโอกาสและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และ ถามค าถามในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบัธนาคารในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัสรรเวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ซึง่กรรมการและ
ผู้บริหารจะตอบข้อซกัถามอยา่งชดัเจน ตรงประเด็น และให้ความส าคญักบัทกุค าถาม  นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้บนัทกึ
ประเด็นค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชมุอีกด้วย  

1.4) การเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้ของกรรมการธนาคารอย่างครบถว้น 
 ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายงานและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ผู้สอบบญัชี
เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเติม และตอบข้อซกัถามแก่ผู้ ถือหุ้น    โดยในปี 2556 ท่ีผา่นมา  ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายงาน  และผู้บริหาร
ระดบัสงูสดุด้านการเงิน  รวมทัง้ผู้สอบบญัชีได้เข้าร่วมประชมุด้วย 

  นอกจากนัน้ธนาคารยงัตระหนกัถึงการให้ความส าคญัในสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้  
ธนาคารยงัมุง่สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิของตนมากยิ่งขึน้  เช่น การเปิดเผยข้อมลูผลการด าเนินงาน  สทิธิประโยชน์  
หรือกิจกรรมที่ส าคญัของธนาคาร  ผา่นทางเว็บไซต์ของธนาคาร ( www.kiatnakinphatra.com) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมลูของธนาคารอยา่งตอ่เนื่อง ทนัเวลาเทา่เทียมกนัไมเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศของ
ธนาคาร 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ธนาคารตระหนกัถึงสทิธิที่เทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นในทกุด้าน  ดงันัน้ธนาคารจึงได้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่
เทียมและเป็นธรรม โดยในปี 2556 ท่ีผา่นมา ธนาคารได้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1) การอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้ 
   ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสทิธิเสนอวาระการประชมุ  และ /หรือ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็น
กรรมการก่อนท่ีธนาคารจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ธนาคารได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดือนก่อนวนั
สิน้สดุรอบปีบญัชี  โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 255 6  โดยธนาคารได้แจ้งขา่วผา่นระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  และได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็น
กรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakinphatra.com) อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระ
การประชมุ และ/หรือ ช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการในระยะเวลาดงักลา่ว นอกจากนัน้ธนาคารยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการของธนาคารเป็นรายบคุคล และยงัรวมถึงการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาหลกัเกณฑ์ นโยบาย
ของธนาคารเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปีด้วย  

2.2) การก าหนดเกณฑ์พิจารณาทีช่ดัเจนล่วงหนา้ในการเพ่ิมวาระของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
(1) ธนาคารได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า โดยเปิดโอกาสให้เสนอช่ือมายงัคณะกรรมการธนาคารลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดือน 
ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือเสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้ 
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 เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารอยา่งน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย
รวมกนัก็ได้  ซึง่ต ่ากวา่แนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
ธนาคาร 

 ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสดัสว่นข้างต้นตอ่เนื่องมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และยงัถือหุ้นตามสดัสว่นดงักลา่วในวนัท่ี
เสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุ โดยกรอก
แบบขอเสนอเร่ือง เพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 โดยจดัสง่เอกสารพร้อมหลกัฐานให้
ธนาคารภายในเวลาที่ก าหนด และเพื่อให้การประชมุด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้นีร้ะเบียบวาระการประชมุที่จะได้รับ
การบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จะต้องอยูภ่ายใต้ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

 เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของธนาคารและผู้ ถือหุ้นได้แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความ
ผิดปกติของการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

 เร่ืองที่อยูใ่นวิสยัที่ธนาคารจะด าเนินการได้ 
 เร่ืองที่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบัของทางการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลการด าเนินงานของธนาคาร 

หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของธนาคาร มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เกณฑ์การก ากบัดแูลที่ดี
ของธนาคาร  และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

 เร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและตอ่สว่นรวม 
 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและได้ปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนดไว้ในการเสนอระเบียบ

วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  และการเสนอบคุคลเพื่อรับพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูหรือหลกัฐานประกอบการเสนอครบถ้วน เพียงพอ ถกูต้อง และภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
 เร่ืองที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นวา่มีความจ าเป็นจะต้องบรรจเุป็นวาระ 
 เร่ืองที่ธนาคารไมเ่คยด าเนินการมาก่อน   และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่

การด าเนินงานของธนาคาร 
 เร่ืองที่ธนาคารไมเ่คยพิจารณาหรือมีมติในเร่ืองดงักลา่วมาก่อน  

  คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ  โดยจะต้องมี
ลกัษณะเข้าขา่ยตามข้อก าหนดข้างต้น เว้นแตค่ณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น  อีกทัง้มติของ
คณะกรรมการธนาคารถือเป็นท่ีสดุ ในกรณีที่มีการเสนอระเบียบวาระเร่ืองเดียวกนัจากผู้ ถือหุ้นหลายราย หรือเป็นเร่ืองที่
อาจจะน ามาพิจารณาร่วมกนัได้ คณะกรรมการธนาคารอาจน ามารวมเป็นวาระเดียวกนัได้  ซึง่ระเบียบวาระเร่ืองใดที่ผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว  ธนาคารจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร สว่นเร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการธนาคารก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น ผา่นทางเว็บไซต์ของธนาคาร 
หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป  
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 นอกจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารจะไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด การประชมุจะเป็นไปตามวาระท่ีได้
แจ้งผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ธนาคารจดัให้มีหนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้ (แบบ ข.) และยงัเสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นทางเลอืกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะได้ด้วย  รวมทัง้ธนาคารสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงส าหรับวาระท่ีส าคญั  เช่น  การท ารายการเก่ียว
โยง  การท ารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
   
3. การค านึงถงึบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ธนาคารให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีนโยบายที่จะดแูลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจให้
อยา่งครบถ้วน เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องมัน่ใจวา่การประกอบธุรกิจได้ค านงึถึงปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้ผู้มี
สว่นได้เสยีจะได้รับความคุ้มครองอยา่งเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน อนัได้แก่ พนกังาน ผู้บริหารของธนาคารและ
บริษัทยอ่ย หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก โดยหากมีธุรกรรมที่เกิดขึน้ระหวา่งธนาคารกบับคุคล และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  ธนาคาร
จะมีแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ซึง่ธนาคารได้น าเสนอรายละเอียดของธุรกรรมดงักลา่วใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินของธนาคารทกุไตรมาส รวมถึงในรายงานประจ าปีด้วย   

เมื่อมกราคม 2557   คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัิ นโยบายแนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคม  
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  มีแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมซี่งครอบคลมุประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคม 10 ประการ ได้แก่ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม การตอ่ต้านการทจุริต การเคารพสทิธิมนษุยชน การปฏิบตัิตอ่พนกังาน/แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบตอ่
ผู้บริโภค การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม การจดัการสิง่แวดล้อม นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และการจดัท ารายงานแหง่ความยัง่ยืน    

ทัง้นี ้ธนาคารค านงึถึงความส าคญัของการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ วา่มีสว่นท าให้ธนาคารสามารถสร้าง
ความส าเร็จได้ในระยะยาว  ธนาคารจึงมีแนวทางปฎิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีในแตล่ะกลุม่ ดงันี  ้

 ด้านผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการธนาคารถือเป็นหน้าที่ในการดแูลให้ผู้บริหาร และพนกังานท างานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีความส านกึ

ในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผลของการปฏิบตัิ เพื่อท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่และยอมรับในการตดัสนิใจวา่ การด าเนินการ
ใดๆ  กระท าด้วยความเป็นธรรม และค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่ และรายยอ่ย  

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถใช้สทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
และออกเสยีงลงมติร่วมตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัตา่งๆ  รวมทัง้การเลอืกตัง้คณะกรรมการธนาคารและก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ การจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
โดยธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามความเป็นจริงถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้  

 ด้านลูกค้า 
ธนาคารดแูลและให้ความส าคญักบัความต้องการของลกูค้าเป็นอนัดบัหนึง่เสมอ  ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะน าเสนอ

ผลติภณัฑ์ทางการเงินและบริการท่ีดีที่สดุให้แก่ลกูค้า ธนาคารจะใสใ่จในรายละเอียด และพร้อมรับฟังทกุปัญหาอยา่งใกล้ชิด เพื่อ
รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีในระยะยาว  ไว้ใจได้และพร้อมเคียงข้างลกูค้า  ให้การสนบัสนนุตามศกัยภาพในการแขง่ขนัของลกูค้าเพื่อสู่
ความส าเร็จ  ดงันัน้ ธนาคารจึงมีการพฒันาระบบงานเครือขา่ยสาขา และน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน
การให้บริการ ให้มีความรวดเร็ว ยืดหยุน่และตอบสนองความต้องการของลกูค้ามากที่สดุ   ตลอดจนธนาคารยงัให้ความส าคญักบั
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การพฒันาบคุลากรให้มีความพร้อมและมีความเข้าใจอยา่งลกึซึง้เก่ียวกบัธุรกิจและความต้องการของลกูค้า  รวมทัง้พร้อมที่จะให้
ค าปรึกษาด้านการเงินและการลงทนุท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้าทกุๆ คน      

ในกรณีที่ลกูค้ามี ข้อเสนอแนะเก่ียวกบับริการ  สอบถามข้อมลูหรือต้องการร้องเรียน  หรือแจ้งเบาะแสการปฏิบตัิงานท่ี
มิชอบ  โดยลกูค้าสามารถที่จะสง่ข้อความผา่นมาทางเว็บไซต์ธนาคาร (www.kiatnakinphatra.com) หรือติดตอ่ไปยงัศนูย์รับเร่ือง
ร้องเรียน (โทรศพัท์ 0-2680-3333) เพื่อร้องเรียนได้ทนัที ทัง้นี ้ธนาคารให้ความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ค าแนะน า ค าร้องเรียน และการ
แจ้งเบาะแสการทจุริต หรือการด าเนินการท่ีไมโ่ปร่งใส ซึง่จะสร้างความเสยีหายให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารมีกระบวนการท่ีจะ
รักษาความลบัของผู้สง่ข้อมลู ความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแสมายงัธนาคาร   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานความรับผิดชอบตอ่
สงัคม เร่ืองความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค)  

 ด้านพนักงาน 
ธนาคารเลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังานซึง่ถือเป็นทรัพย์สนิท่ีมีคณุคา่  จึงได้มีการพฒันาระบบการบริหารงาน

บคุคลทัง้ในแง่การบริหาร  และพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่องเพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานเมื่อเทียบ
กบับริษัทชัน้น าอื่นๆ ในธุรกิจและเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาให้ธนาคารมีความเป็นสถาบนัการเงินชัน้น าที่สามารถให้บริการท่ีดี
แก่ลกูค้า   ธนาคารก าหนดนโยบายการฝึกอบรมและพฒันา   ธนาคารได้ก าหนดนโยบายด้านผลตอบแทน  โดยจดัให้มีการ
บริหารคา่จ้าง  คา่ตอบแทนให้กบัผู้บริหารและพนกังานท่ีเหมาะสมสามารถเทียบเคียงและแขง่ขนักบับริษัทชัน้น าทัว่ไปได้  มีการ
ก าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานไว้อยา่งชดัเจนตลอดจนมีนโยบายการพฒันาและสง่เสริมความรู้ความสามารถให้กบัพนกังานอยา่ง
ตอ่เนื่อง เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ 

ส าหรับนโยบายด้านสวสัดิการ ธนาคารจดัให้มีสวสัดิการส าหรับพนกังาน เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน, กองทนุ
ประกนัสงัคม, การประกนัสขุภาพกลุม่, การประกนัชีวิตกลุม่ , การประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ , การตรวจสขุภาพประจ าปี , ห้องพยาบาล
ของธนาคาร , ห้อง Mother Corner (ห้องส าหรับพนกังานท่ีเป็นมารดาในการเก็บน า้นมให้บตุร ), ตลอดจนการให้ทนุการศกึษา
ตอ่เนื่องระดบัปริญญาตรี  (Kiatnakin Responsibility Scholarships) ส าหรับบตุรของพนกังาน  และสวสัดิการเก่ียวกบัเงิน
ช่วยเหลอืพนกังานในโอกาสตา่งๆ เป็นต้น 

 นโยบายด้านความปลอดภยัและสขุอนามยั  ธนาคารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบตัิงานโดยค านงึถึงความ
ปลอดภยั สขุอนามยั สิง่แวดล้อมที่ดีเพื่อเอือ้ตอ่การปฏิบตัิงานของพนกังาน และเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้า  นอกจากนี ้
ธนาคารยงัจดัให้มีการซ้อมหนีไฟ  และระบบป้องกนัภยัในอาคารส านกังาน  รวมทัง้ธนาคารได้ประกาศเร่ือง  “แนวการปฏิบตัิเพื่อ
ความปลอดภยัและกรณีพบเหตกุารณ์ผิดปกติ”  เพื่อให้เกิดความปลอดภยัตอ่อาคารสถานท่ีและตอ่พนกังานทกุคน  และมี 
“ระเบียบวิธีการปฏิบตัิ เร่ือง ระบบความปลอดภยัส านกังาน” 

ธนาคารยงัมุง่พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศในการท างานท่ีดี  และปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่
เทียม  เป็นธรรม ด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิสว่นบคุคลของพนกังานทกุคน ตลอดจนมุง่สง่เสริมและพฒันาให้
พนกังานได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญในการท างานมากยิ่งขึน้  

ธนาคารก าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภยัด้านกายภาพ สถานท่ี และสภาวะแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อรักษาความปลอดภยัด้านกายภาพ สถานท่ี สภาวะแวดล้อมของทรัพย์สนิสารสนเทศ  และโครงสร้างพืน้ฐาน ให้อยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้  ป้องกนัการเสยีหาย  หรือการถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  รวมทัง้ดแูล ให้พนกังานปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ
กฎหมายวา่ด้วยเร่ืองการป้องกนัสทิธิและทรัพย์สนิทางปัญญา  และประกาศเป็นแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ  ให้พนกังานทราบและถือปฏิบตัิ  
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ธนาคารยงัได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิกรณีพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการท างาน และกรณีรับของขวญั การ
บริการ หรือผลประโยชน์ตา่งๆ จากบคุคลภายนอก  เพื่อให้เกิดความชดัเจนและเข้าใจการปฏิบตัิที่ตรงกนั เป็นการช่วยป้องกนั / 
แก้ไข ความเสยีหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในการท างานหรือการด าเนินธุรกิจ พร้อมทัง้สง่เสริมให้เกิดความโปร่งใส และ
บรรยากาศที่ดีในการท างานด้วย  อนัแสดงถึงการมีจริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบตัิหน้าที่  

ธนาคารได้จดัเตรียมช่องทางส าหรับรับฟังความคิดเห็นจากพนกังานในการร้องเรียนปัญหาการท างาน  การบริหารงาน
และการแจ้งเบาะแสการท างานท่ีมิชอบผา่นทางช่องทางตา่งๆ  เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร   (www.kiatnakinphatra.com) หรือ 
พนกังานสามารถสง่ข้อมลูไปท่ี สายตรวจสอบภายในของธนาคาร  หรือสายบริหารทรัพยากรบคุคลโดยตรง  นอกจากนัน้  ธนาคาร
ยงัจดัให้มีกระบวนการรักษาความลบัของผู้แจ้งเบาะแสการทจุริตหรือการด าเนินการใดที่ไมโ่ปร่งใสซึง่จะสร้างความเสยีหายให้กบั
ธนาคาร 

(รายละเอียดปรากฎตามรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชน และการปฏิบตัิตอ่พนกังาน/
แรงงานอยา่งเป็นธรรม)  

 ด้านเจ้าหนี ้
ธนาคารยดึถือแนวทางปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีต้ามเง่ือนไขข้อตกลงที่ได้ท าไว้อยา่งเคร่งครัดด้วยธนาคารตระหนกัถึงคณุปูการ

ส าคญัที่ธนาคารได้รับความเช่ือถือเป็นอยา่งดีจากเจ้าหนีแ้ละผู้ฝากเงินในช่วงวิกฤติที่ผา่นมา   (รายละเอียดปรากฎตามรายงาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเร่ืองการประกอบกิจการอยา่งเป็นธรรม)  

 ด้านคู่ ค้า  
ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของคูค้่าเสมอมา เนื่องจากความส าเร็จของธนาคารสว่นหนึง่มาจากการได้รับการ

สนบัสนนุจากคูค้่า ซึง่ธนาคารยดึมัน่ในแนวปฏิบตัิตามสญัญาที่มีกบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด และอยูบ่นพืน้ฐานท่ีมุง่ความส าเร็จในการ
ท าธุรกิจร่วมกนั  (รายละเอียดปรากฎตามรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมเร่ืองการประกอบกิจการอยา่งเป็นธรรม)  

 สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
ธนาคารมุง่ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ชมุชน และสิง่แวดล้อม  บนหลกัการท่ีวา่  การด าเนินความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมเป็นมากกวา่การน าก าไรมาด าเนินกิจกรรมตา่งๆ แตต้่องน าทรัพย์สนิท่ีมีอยู่ มาตอ่ยอด
ให้เกิดประโยชน์กบัสงัคม สิง่ส าคญัอีกประการก็คือแนวทางการด าเนินธุรกิจของเราต้องมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  โดยหลกีเลีย่ง
การสร้างผลกระทบเชิงลบให้มากที่สดุ เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศัน์ของธนาคารวา่ “ธนาคารเพื่อความส าเร็จของลกูค้า และประโยชน์ที่
ยัง่ยืนตอ่สงัคม” 
 ธนาคารได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนดีเดน่ ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม จากงานประกาศรางวลั SET Awards ประจ าปี 
2556   จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร (ปี 2555-2556 เป็นปีที่ 2 ตอ่เนื่องกนั) และได้รับ
คดัเลอืกเป็น 1 ใน 16 องค์กรเอกชนน าร่องโครงการ “การพฒันาพนกังานจิตอาสา สูก่ารพฒันาองค์กรและสงัคมอยา่งยัง่ยืน” ซึง่
จดัโดยศนูย์คณุธรรมร่วมกบัสถาบนัคีนนัแหง่เอเชีย เพื่อสร้างวฒันธรรมจิตอาสาให้เกิดขึน้อยา่งเข้มแข็งและตอ่เนื่อง โดย
แสดงออกผา่นพฤติกรรมของพนกังานและโครงการสาธารณประโยชน์ตา่งๆ  
 ธนาคารให้ความส าคญักบัการพฒันากระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มระดบัความพงึ
พอใจให้กบัผู้ใช้บริการ ( CSR In Process) อาทิ การลดคา่ใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานผา่นกระบวนการ 5 ส. การลดเวลาการ
ตรวจสอบพืน้ท่ีไกล การลดระยะเวลาปิดบญัชีเช่าซือ้รถยนต์เพื่อเพิ่มความพงึพอใจในการบริการ  การน าความเช่ียวชาญด้าน
การเงินของบคุลากรมาถ่ายทอดในรูปแบบตา่งๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทางการเงินให้กบัลกูค้า พนกังาน เยาวชน 
และชมุชนรอบข้าง เป็นต้น ขณะเดียวกนั ธนาคารมุง่สง่เสริมการพฒันาทรัพยากรบคุคลของประเทศภายใต้โครงการ “พฒันาคน 

http://www.kiatnakin.co.th/
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พฒันาชาติ กบัเกียรตินาคิน” ซึง่มีกิจกรรมหลกั  3 ด้าน คือ สง่เสริมการศกึษา พฒันาจริยธรรมและภมูิคุ้มกนัสงัคม และบรรเทา
ทกุข์และสาธารณกศุลตา่งๆ และได้จดัตัง้มลูนิธิธนาคารเกียรตินาคินซึง่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี 
2555 เพื่อสนบัสนนุงานด้านสาธารณกศุลอื่นๆ ด้วย 
 ส าหรับ ด้านการอนรัุกษ์ สิง่แวดล้อม  ธนาคารได้ก าหนดระเบียบวิธีการปฏิบตัิเร่ือง “มาตรการประหยดัพลงังานของ
ธนาคาร” ตัง้แตปี่ 2549 และด าเนินโครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank ตอ่เนื่องมาจนถึงปัจจบุนั เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังาน
มีการใช้พลงังานและทรัพยากรตา่งๆ อยา่งเต็มประสทิธิภาพ เกิดประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนเป็นการปลกูจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์
พลงังานให้กบัพนกังานและขยายผลสูค่รอบครัวของพนกังาน นอกจากนี ้ธนาคาร จดัอบรมการคดัแยกขยะในส านกังานและที่อยู่
อาศยั โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญจากกรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ให้แก่พนกังานจิตอาสาที่ท า
หน้าที่ทตูพลงังาน KK แมบ้่าน และพนกังานรักษาความปลอดภยั  ซึง่เป็นแกนน าในการรณรงค์อนรัุกษ์พลงังานและทรัพยากร 
 ในสว่นของการบริหารจดัการส านกังาน ธนาคารได้ด าเนินการเปลีย่นหลอดไฟจ านวน 6,213 หลอด ในส านกังานท่ีอาคาร
เค ทาวเวอร์เป็นหลอดผอมประหยดัพลงังาน ซึง่สามารถประหยดัคา่ไฟในพืน้ท่ีนีล้งได้ร้อยละ 3.7  ส าหรับสาขาทัว่ประเทศนัน้ 
สายเครือขา่ยการขายและบริการร่วมกบัสายปฏิบตัิการได้รณรงค์เชิงรุกให้ทกุสาขาใช้พลงังานไฟฟ้า น า้ประปา และโทรศพัท์อยา่ง
มีประสทิธิภาพสงูสดุ  
 ธนาคารด าเนินมาตรการควบคมุการใช้ทรัพยากรโดยเลอืกอปุกรณ์ส านกังานและอปุกรณ์อ านวยความสะดวกตา่งๆ ท่ี
สนบัสนนุมาตรการประหยดัพลงังานและทรัพยากร เช่น การเลอืกใช้โถสขุภณัฑ์ประหยดัน า้ การใช้ระบบควบคมุการเปิดปิดไฟฟ้า
อตัโนมตัิตามเวลาที่ตัง้ไว้ พฒันารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ตา่งๆ ร่วมกบัคูค้่าให้มีการคดัสรรเฉพาะวสัดทุี่ได้รับตราสญัลกัษณ์ Green 
Label หรือพิสจูน์ได้วา่มีกระบวนการผลติที่สร้างมลพิษต ่า รวมทัง้สง่เสริมให้สาขาทกุแหง่ร่วมโครงการ “KK Clean & Green” เพื่อ
รักษามาตรฐานการบริหารจดัการด้านสภาพแวดล้อมและความสะอาด และสาขาสเีขียว 
 ธนาคารสนบัสนนุให้พนกังานได้ริเร่ิมโครงการเพื่อสิง่แวดล้อมตา่งๆ อาทิ โครงการ 1 เดือน 1 คน 1 ต้น : มอบสวนสวยเพื่อ
น้องโรงเรียนจารุศรบ ารุง ในจงัหวดัปทมุธานี, ร่วมสนบัสนนุโครงการ “คณุ….ช่วยได้ เพียงหยดุใช้รถเดือนละวนั เพื่อบรรเทาปัญหา
จราจร” จดัโดยกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร ร่วมกบั จส.100, โครงการ KK กล้าใหม ่ร้อยดวงใจปลกูป่าชายเลน, โครงการ 
KK ปรับโฉมโรงเรียนใหม ่มอบรอยยิม้สดใสให้น้องทกุวนั เป็นต้น  (รายละเอียดปรากฎตามรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมเร่ือง
การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม และการจดัการสิง่แวดล้อม) 
 ช่องทางการติดต่อ / ร้องเรียนกับคณะกรรมการอิสร 
 ตัง้แตปี่ 2552 เป็นต้นมา ธนาคารจดัให้มีช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สามารถติดตอ่ / ร้องเรียน ตอ่คณะกรรมการอิสระ
ได้โดยตรงผา่นเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakinphatra.com) 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 ธนาคารให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ทัง้รายงานข้อมลูทาง
การเงินและข้อมลูทัว่ไป เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้
ข้อมลูส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของธนาคาร  จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ  ของธนาคารท่ีเป็นปัจจบุนัเสมอ 
เพื่อให้ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และเว็บไซต์ของธนาคาร 
(www.kiatnakinphatra.com) พร้อมทัง้มีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ( Investor Relations) ให้บริการข้อมลูขา่วสาร และกิจกรรมตา่งๆ 
ของธนาคาร แก่ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป โดยผู้ ถือหุ้นหรือบคุคลทัว่ไปสามารถติดตอ่สอบถามข้อมลู
ขา่วสารองค์กรได้ที่  



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556             แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9- 25 

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  : โทรศพัท์   0-2841-5925  
     โทรสาร    0-2841-5529  
     อีเมล์ :      investor_relations@kiatnakin.co.th 
     เว็ปไซต์ :    www.kiatnakinphatra.com 
ที่อยู ่   : ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชัน้ 31 
ถ. สขุมุวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 

 ธนาคารได้ด าเนินเปิดเผยข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัผา่นช่องทางตา่ง ๆ  และผา่นสือ่มวลชนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
และผู้มีสว่นได้เสยีได้รับทราบข้อมลูขา่วสารอยา่งทัว่ถึง ทัง้นี ้ในปี 2556 ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร รวมถึงฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์
ได้พบและให้ข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศในโอกาสตา่งๆ  ดงันี  ้
 

รูปแบบของกิจกรรม จ านวนครัง้ 
1. การเข้าพบสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั (One-on-One Meeting) 43 
2. การประชมุทางโทรศพัท์ (Conference Call) 8 
3. การประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 
4. การเข้าร่วมประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) ในประเทศ 4 
5. การเดินทางไปพบผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ (Road show) ตา่งประเทศ 9 
6. แถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน (Press Conference) 2 
 

 นอกจากนี ้ผู้บริหารของธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และสนบัสนนุให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์
เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ แนวทางปฏิบตัิ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบริษัทจดทะเบียน 
 ธนาคารยงัได้จดัให้คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีใน
รายงานประจ าปี 2556 นี ้และคณะกรรมการยงัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ รายละเอียด
ของนโยบายผลตอบแทน จ านวนครัง้ของการประชมุ จ านวนครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย รวมถึงการเปิดเผยผลตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทยอ่ย ซึง่แสดงไว้ในตารางผลตอบแทนของกรรมการแล้ว 

   
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างกรรมการ 

  คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 15 คน แบง่เป็นกรรมการอิสระ 6 คน  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 
คน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 คน  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ธนาคารได้แตง่ตัง้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารขึน้
เป็นประธานกรรมการธนาคาร  มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ซึง่ไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกนั  ท าให้มีการแบง่แยกหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย การก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ าออกจากกนัอยา่งชดัเจน  มีรายละเอียดดงันี ้



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556             แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9- 26 

 

 
o ประธานกรรมการ 

   รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการของธนาคารในการด าเนินการให้กลยทุธ์  วิสยัทศัน์  และพนัธกิจ  มีผลในทางปฏิบตัิ  
และผลกัดนัให้ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดไว้  โดยก ากบัดแูลให้มีจรรยาบรรณและความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล  และการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม  ดแูลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและรักษาภาพลกัษณ์ของธนาคารให้เป็นท่ีเช่ือถือของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

o ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
   ก ากบัดแูลองค์กรให้เป็นไปตามทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ที่ก าหนด สร้างให้การด าเนินการของ
องค์กรทกุๆ ด้านมีการก ากบัดแูลที่เหมาะสมและมีการบริหารจดัการตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี โดยจดัให้มีนโยบาย วิธีปฏิบตัิ 
หลกัเกณฑ์ และระบบควบคมุให้การด าเนินงานขององค์กรมีความโปร่งใส จรรยาบรรณ และมีความชดัเจน ตลอดจนมีระบบ
ควบคมุภายใน การก ากบัปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และการบริหารความเสีย่งที่พอเพียง เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ
ทางการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สร้างความนา่เช่ือถือ และความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่ดีขององค์กร 

ฝ่ายจดัการ ซึง่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ
ประจ าวนัของ ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร    คณะกรรมการ ธนาคาร จะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องใน
ภาระหน้าที่ของฝ่ายจดัการหรือในการน านโยบายของคณะกรรมการ ธนาคาร ไปใช้ในทางปฏิบตัิ โดยความสมัพนัธ์ระหวา่ง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเป็นไปในรูปแบบการท างานร่วมกนั  

o กรรมการอิสระ 
   ธนาคารได้ก าหนดความหมายค านิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารก าหนดไว้  ซึง่เข้มงวดกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้   

  (1)  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย 
  (2)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา  ทัง้นีล้กัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น  บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4)  ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร   เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 
ปีที่ผา่นมา 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556             แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9- 27 

 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม  ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ธนาคารหรือ
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือตัง้แต ่20 ล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่   ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

(7)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8)  ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 

(9)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคาร  ภายหลงั
ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อที่ 1- 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  

o คณะกรรมการชดุย่อย 
   คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย 5 คณะ เพื่อช่วยศกึษาและกลัน่กรองโดยเฉพาะในด้าน
ตา่งๆ  คณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  คณะกรรมการบริหาร  และ คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  
โดยมีรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อการจดัการแล้ว 

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

   รายละเอียดกลา่วไว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” แล้ว 
 

 วิสัยทัศน์และภารกิจองค์กรของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ และภารกิจองค์กรอยา่งสม ่าเสมอ โดยการพิจารณา 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556             แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9- 28 

 

ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารเพื่อปรับให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของธนาคารในอนาคต ณ ธนัวาคม 2553  
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจและคา่นิยมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร  

 จริยธรรมทางธุรกิจ 

 กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรตระหนกัถึงความส าคญัของการมีช่ือเสยีงที่ดี ดงันัน้การด ารงไว้ซึง่ความนา่เช่ือถือ
ที่ลกูค้า ผู้ ร่วมงาน ผู้ ถือหุ้น หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนทัว่ไปมีตอ่กลุม่ธุรกิจฯ ของเราถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และพนกังานทกุคนท่ีพงึปฏิบตัิ  พวกเราทกุคนต้องยดึถือและปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายตา่งๆ ท่ีก ากบั
หรือใช้กบัธุรกิจของเรา ปฏิบตัิตามมาตรฐานและด าเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม  โดยยดึถือหลกัของการให้บริการท่ีมีมาตรฐานและ
ยดึมัน่ในคณุธรรม   เพราะการด าเนินธุรกิจของเราอยูบ่นพืน้ฐานของความไว้วางใจและความเช่ือถือจากลกูค้าและประชาชนทัว่ไป    

 ในปี 2556  คณะกรรมการได้อนมุตัิจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  (Guidelines for Business Conduct) ส าหรับ
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนกังานของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร เพื่อให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนกังานของกลุม่ธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภทัร มีกรอบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานร่วมกนัและยดึมัน่ในคณุธรรม คณะกรรมการธนาคารจึงได้อนมุตัิ
นโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  ซึง่ระบหุลกัการส าคญัๆ ที่ควรยดึถือปฏิบตัิใน
เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 1) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์   2) การหาผลประโยชน์จากธนาคาร  3) หน้าที่ในการรักษาความลบั   4) การปฏิบตัิ
อยา่งเป็นธรรม    5) การเคารพผู้อื่น  6)  การรักษาข้อมลูและทรัพย์สนิของธนาคาร   7) การปฏิบตัิตามกฎหมาย  8) การสือ่สารท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร  9) หน้าที่ในการสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ   โดยได้เปิดเผย
รายละเอียดดงักลา่วในเว็บไซต์ของธนาคารแล้ว (www.kiatnakinphatra.com) รวมทัง้ได้สือ่สารและเผยแพร่ผา่นระบบอินทราเน็ตของ
ธนาคารด้วย (KK world) เพื่อให้พนกังานและผู้บริหารได้รับทราบและสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิ 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

  คณะกรรมการธนาคารได้ดแูลอยา่งรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบาย
และขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยก าหนดให้กรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องงดออกเสยีงลงมติใน
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ   รวมทัง้มีการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยก าหนดราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก ซึง่ได้เปิดเผย
รายละเอียดมลูคา่รายการคูส่ญัญาไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แล้ว 

  นอกจากนี  ้ คณะกรรมการได้ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานการมีสว่นได้เสยี
ของตน และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ภายใน 30 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ โดยจดัสง่ให้แก่เลขานกุาร
บริษัท  และ เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่จดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีให้ประธานกรรมการ  และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน  7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีธนาคารได้รับรายงานนัน้   และรายงานให้ที่ประชมุคณะกรรมการรับทราบทกุครัง้ที่มีการ
เปลีย่นแปลง    

  ในปี 2556 คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัิหลกัเกณฑ์เร่ืองการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และการรายงานการ
กระจายหุ้น  เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในการเปิดเผย 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (Connected transaction) และการรายงานการกระจายการถือหุ้น (Strategic Shareholders) ธนาคารจึง
ก าหนดให้กรรมการ และ ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูตามแบบรายงานท่ีธนาคารก าหนด เพื่อความโปร่งใส ไม่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ธนาคารและผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556             แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9- 29 

 

 ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน    

  ธนาคารให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้ในระดบับริหาร และระดบั
ปฏิบตัิงาน โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบตัิงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการแบง่แยกหน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ควบคมุ และผู้อนมุตัิออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุ และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม และมีการควบคมุ
การใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์ รายงานทางการเงินของธนาคารท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะจดัท าขึน้ตามหลกัการและมาตรฐานทาง
บญัชี ท่ีบงัคบัใช้ในธุรกิจสถาบนัการเงิน ภายใต้การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีภายนอก โดยในปีที่ผา่นมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกรวม 4 ครัง้ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  ส าหรับ
การติดตาม ปรับปรุงแก้ไข มีการสอบทานระบบการควบคมุ  การเสนอรายงานตอ่ผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

  ธนาคารมีสายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ  เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ี
ส าคญัของธนาคารได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสทิธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัธนาคาร และเพื่อให้สายตรวจสอบภายในมีความอิสระ  สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่ง
เต็มที่  คณะกรรมการจึงก าหนดให้สายตรวจสอบภายในรายงานผลตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการธนาคาร 

  นอกจากนี ้เพื่อให้กรรมการทกุคนได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคมุภายในของธนาคารให้มีความถกูต้อง รัดกมุ 
ตามแนวทางที่ก าหนด  คณะกรรมการธนาคารจึงมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในทกุปี โดยสาย
ตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม  สรุปผล น าเสนอในรายงานประจ าปี และเปิดเผยตอ่สาธารณะ   

  คณะกรรมการตระหนกัเสมอวา่ การควบคมุภายในเป็นกระบวนการท่ีส าคญัของการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ท าให้
การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ โดย มอบหมายให้คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  เป็นผู้ท าหน้าที่
ก ากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐานแนวปฏิบตัิที่บงัคบัใช้กบั
ธุรกรรมตา่งๆ รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบตัิในตลาดมาตรฐานในวิชาชีพ  บทบญัญตัิเก่ียวกบัการกบัดแูลที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล  
และนโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์โดยผา่นหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ก าหนดให้มีระบบการก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีมีประสทิธิภาพ   และเพื่อให้สายก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์มีความ
เป็นอิสระท่ีจะก ากบัดแูลให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่ดีมี ประสทิธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  คณะกรรมการจึงก าหนดให้สายก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์รายงานผลการปฏิบตัิงานโดยตรงตอ่
คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการและคณะกรรมการธนาคาร 

  



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556             แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9- 30 

 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง     

  คณะกรรมการธนาคารมีการก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งผา่นคณะกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิดโดย
ธนาคารมีนโยบายให้มีการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  รวมถึงมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง  คณะกรรมการยงัให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยั
ลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย  โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีสายบริหารความเสีย่งเป็นผู้ป ฏิบตัิตามนโยบายและ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า   

 การประชุมคณะกรรมการ 

  ธนาคารมีการก าหนดวนัประชมุและก าหนดวาระการประชมุประจ าเป็นการลว่งหน้าในแตล่ะปี   และ เลขานกุารบริษัท
จะแจ้งก าหนดวนัประชมุและก าหนดวาระการประชมุทัง้ปีให้กรรมการทราบลว่งหน้าตัง้แตป่ลายปี ก่อนการประชมุในปีถดัไป 
เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชมุได้    และอาจมีการประชมุคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้  
โดยเลขานกุารบริษัทรับผิดชอบในการจดัประชมุและสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุ และเอกสาร
ประกอบการประชมุไปยงักรรมการเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ  เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมลู
อยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  ยกเว้นมีเหตจุ าเป็นเร่งดว่น โดยกรรมการแตล่ะคนสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้จาก
เลขานกุารบริษัท  และมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุได้    ทัง้นีว้าระการประชมุจะระบอุยา่งชดัเจนวา่ เป็น
เร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อพิจารณา  และวาระติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า  

  นอกจากนัน้ ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาการประชมุไว้อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอรายงาน และมาก
พอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญัอยา่งรอบคอบ   มีการจดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผา่นการรับรอง
จากคณะกรรมการทกุครัง้  พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้  ซึง่ในปี 2556  ที่ผา่นมา คณะกรรมการ
ธนาคารมีการประชมุรวม 9 ครัง้  

  ทัง้นีป้ระธานกรรมการยงัสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ข้อมลู
เพิ่มเติมและสร้างความคุ้นเคยกบัคณะกรรมการ  และธนาคารยงัเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสามารถขอข้อมลูที่จ าเป็นเพิ่มเติม
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่   และประธานธุรกิจ   เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารระดบัสงูทา่นอื่นได้ 
ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนดไว้   ซึง่รวมถึงการเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุภายในร่วมกนัเอง 
เพื่อเป็นการอภิปรายปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ   

  โดยในปี 2556 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารประชมุกนัเองโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย
จ านวน 1 ครัง้  และได้รายงานผลการประชมุให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบ  

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนด และมีสว่นร่วมในวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของธนาคาร ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่ง
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล   ทัง้นีธ้นาคารได้จดัให้มีการประชมุถ่ายทอดแผนธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง   
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั  มีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้เทียบกบัเป้าหมายให้พนกังานทราบ เป็นรายไตรมาส  
รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน การก ากบัดแูลกิจการ  และการบริหารความเสีย่งที่ดี   

  นอกจากนัน้   คณะกรรมการธนาคารทัง้หมดยงัได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD)   ธนาคารจะมีการชีแ้จงถึงขอบเขตหน้าที่ รวมถึงการให้ข้อมลูพืน้ฐานของ
ธนาคารเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กบัผู้ที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการธนาคาร   



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556             แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-9 หน้า 9- 31 

 

  ในปี 2556  มีกรรมการ 4 คน ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จดัขึน้  
ได้แก่  นาย สพุล วธันเวคิน  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ ดร.อนมุงคล ศิริเวทิน และนายประวิทย์ วรุตบางกรู  (ธนาคารได้แสดง
รายละเอียดการอบรมของกรรมการในหมวดประวตัิคณะกรรมการ)   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ 

  ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย จึงมีข้อก าหนดที่ชดัเจน เก่ียวกบั
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตามประกาศที่ สนส. 60/2551 ลว.3 สงิหาคม 2551 ที่ก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารเป็นประธานกรรมการ  กรรมการบริหาร  หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ หรือหลายอยา่งในบริษัทอื่นได้ไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ  โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทท่ีมิใช่กลุม่ธุรกิจ ให้นบัแตล่ะบริษัทเป็นหนึง่กลุม่ธุรกิจ    ทัง้นี ธ้นาคารได้เปิดเผย
ข้อมลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการแตล่ะคนรวมถึงกรรมการบริหาร ในรายงานประจ าปีหวัข้อคณะกรรมการธนาคารและคณะ
ผู้บริหาร  

ก่อนที่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของธนาคารจะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนกังานของธุรกิจอื่น กรรมการ
คนดงักลา่วจะต้องได้รับอนญุาตจากธนาคาร และในกรณีที่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของธนาคารจะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของ
บริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ของธนาคารสามารถด ารงต าแหนง่
ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งในบริษัทอื่นได้อีกไมเ่กิน 
3 กลุม่ธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัท
ที่มิใช่กลุม่ธุรกิจ ให้นบัแตล่ะบริษัทเป็นหนึง่กลุม่ธุรกิจ 

ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ของธนาคารจะเข้าด ารง 
ต าแหนง่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนกังานของธุรกิจอื่น ผู้บริหารคนดงักลา่วจะต้องได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายก ากบั
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเทา่ของ
ธนาคารจะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบก่อน 
เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงกรรมการ    ส านกัเลขานกุารบริษัท รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการใหม่  
ประกอบด้วย รายงานประจ าปีเลม่ลา่สดุ ซึง่ประกอบด้วย พนัธกิจ วิสยัทศัน์ คา่นิยมองค์กร  และรายละเอียดการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารในรอบปี  ข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร   คูม่ือส าหรับกรรมการและประกาศที่เก่ียวข้อง 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

(1)  ธนาคารก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 18 ของธนาคารวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ จะมีการให้
กรรมการออกจากต าแหนง่อยา่งน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกในจ านวนที่
ใกล้เคียงกบัหนึง่ในสามที่สดุ และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่ได้อีก   ทัง้นีก้ารด ารง
ต าแหนง่ของกรรมการแตล่ะวาระมีอายเุฉลีย่ 3 ปี   
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(2) ธนาคารไมจ่ ากดัจ านวนวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการธนาคาร เพื่อมิให้ธนาคารสญูเสยีโอกาสในการแตง่ตัง้ 
 กรรมการซึง่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ซึง่เป็น
 ปัจจยัส าคญัส าหรับความส าเร็จในการก ากบัดแูลกิจการ  

(3) วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ  ได้แก่  1) คณะกรรมการตรวจสอบ  2) คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  และ 3) คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  ก าหนดให้วาระการด ารง
ต าแหนง่ เทา่กบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการธนาคาร  ทัง้นี  ้ ผู้บริหารที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการจะมีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี 

 ในปี 2556 มีกรรมการชดุยอ่ยที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 2  คน คือ  
1 )  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ  ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์และก ากบักิจการ   กรรมการ  
    ตรวจสอบ   และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
2. นายประวิทย์   วรุตบางกรู กรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์และก ากบักิจการและกรรมการตรวจสอบ  

 โดยทัง้ 2  ทา่นได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยอีกวาระหนึง่   

 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan)   

 คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ รับผิดชอบก ากบัดแูลให้ฝ่าย 
จดัการมีการก าหนดนโยบายการวางแผนผู้สบืทอดต าแหนง่  (Succession Plan) เพื่อด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่งานตัง้แต่
ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไปรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (CEO) และกรรมการผู้จดัการใหญ่  (President) ตอ่
คณะกรรมการธนาคาร  ทัง้นีเ้พื่อให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารมีความตอ่เนื่อง และสอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานของสถาบนั
การเงิน   

โดยในปี  2556  คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนธนาคารได้ทบทวนแล ะ
พิจารณาแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหนง่งานประจ าปี  2556  ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (CEO) และกรรมการผู้จดัการใหญ่  
(President) และผู้บริหารระดบัสงู  รวมทัง้ได้ก าหนดกระบวนการและเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการวางแผนและพฒันาผู้สบืทอด
ต าแหนง่    เพื่อให้มัน่ใจวา่ธนาคารมีระบบการสรรหา    คดัเลอืก    รักษา และพฒันาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมของ
บคุลากรในการด ารงต าแหนง่งานท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคารและก าหนดให้มีการทบทวนแผนและความก้าวหน้า
ของแผนเป็นประจ าทกุปี (รายละเอียดเพิ่มเติมได้กลา่วไว้ใน การวางแผนสบืทอดต าแหนง่ สว่นท่ี 2-8 หน้า 8-11)     

ธนาคารให้ความส าคญักบัการวางแผนผู้สบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan) เป็นอยา่งมาก  โดยมีแนวนโยบายที่
โปร่งใส  มีกระบวนการและเคร่ืองมือที่เป็นท่ียอมรับและเหมาะสมในการวางแผนพฒันาผู้สบืทอดต าแหนง่  เพื่อให้มัน่ใจวา่ ธนาคารมี
ระบบการสรรหา คดัเลอืก รักษา และพฒันาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมของบคุลากร ในการด ารงต าแหนง่งานท่ีมี
ความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้ ยงัก าหนดให้มีการทบทวนแผนและความก้าวหน้าของแผนเป็นประจ าทกุปี  
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10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  
  
 ธนาคารให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม ท่ีมุง่ดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสยี กลา่วคือ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี ้ หนว่ยงานก ากบัดแูล รวมทัง้
ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้ได้รับการปฏิบตัิเป็นอยา่งดีจากธนาคารตามสทิธิที่มีอยูต่ามกฎหมายและข้อตกลงที่มีอยูก่บัธนาคาร
อยา่งเป็นธรรม เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืนของธุรกิจ สงัคมรอบข้าง และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  
 รายงานนีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐาน Integrated Corporate Social Responsibility Reporting Framework (iCSR) โดย
แบง่หวัข้อการรายงานเป็น 8 หมวด ดงัที่กลา่วถึงตอ่ไปนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 ธุรกิจของธนาคารจ าเป็นต้องเก่ียวข้องและมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่า เจ้าหนี ้และผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นจ านวน
มากเพื่อให้ธนาคารสามารถเสนอผลติภณัฑ์และการบริการทางการเงินท่ีดีตอ่ลกูค้า ด้วยเหตนุี ้ธนาคารจึงให้ความส าคญัยิ่งตอ่การ
ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการ หมวดบทบาทตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี เช่น 

 ปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายด้วยความเสมอภาคและยตุิธรรมในการท าธุรกิจ  

 จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และมีระบบการจดัการและติดตามให้มีปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงไว้

กบัคูค้่าและเจ้าหนีอ้ยา่งครบถ้วนและเคร่งครัด  และในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ได้ ต้องรีบแจ้ง

ให้คูค้่า/เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 

 จดัให้มีระเบียบและวิธีปฏิบตัิวา่ด้วยการจดัซือ้/จดัจ้าง โดยในการคดัเลอืกผู้ขาย คูส่ญัญา หรือที่ปรึกษา ต้องอยูบ่น

พืน้ฐานของหลกัการวา่ธนาคารต้องได้รับประโยชน์สงูสดุ ภายใต้กระบวนการคดัเลอืกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถ

ตรวจสอบได้  

การจัดซือ้จัดจ้างของธนาคาร 
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคารเป็นไปอยา่งโปร่งใส เพื่อประโยชน์สงูสดุของธนาคาร และตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการมากที่สดุ โดยก าหนดให้ทกุหนว่ยงานของธนาคารต้องปฏิบตัิตามระเบียบเร่ืองการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคาร โดยมีฝ่าย
บริหารส านกังาน สายปฏิบตัิการ ก ากบัดแูลการจดัซือ้จดัจ้างทกุประเภท ยกเว้นท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่มีสายเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้ก ากบัดแูล  

ในสว่นของการสรรหาผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง และการตรวจสอบราคานัน้ หนว่ยงานผู้ขอซือ้ และ/หรือหนว่ยงานจดัซือ้จดัจ้าง 
ต้องสรรหาผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง และตรวจสอบราคากบัผู้ขาย/ผู้ รับจ้างอยา่งน้อย 2 ราย เพื่อเปรียบเทียบ และคดัเลอืกผู้ขาย/ผู้ รับจ้างที่ให้
ราคา และข้อเสนอที่ดีที่สดุ เว้นแตก่รณีที่สนิค้า/บริการนัน้มีผู้ขาย/ผู้ รับจ้างที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพียงรายเดียว 

ทัง้นี ้คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจ้างท าหน้าที่เจรจาตอ่รองราคากบัผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตามแนวทางที่ก าหนดไว้  

การอนมุตัิสัง่ซือ้ต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจลงนามในสญัญาจดัซือ้จดัจ้างที่ได้รับแตง่ตัง้จากธนาคารเทา่นัน้ 
การติดตามตรวจสอบความถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรมในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างนัน้กระท าโดยสายตรวจสอบภายใน 
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การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)  
ธนาคารก าหนดขอบเขตและลกัษณะงานท่ีจะใช้บริการจากบคุคลภายนอกตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

และก าหนดแนวทางที่ชดัเจนเป็นมาตรฐานในการคดัเลอืกผู้ให้บริการภายนอก ก่อนท่ีจะท าสญัญาใหมห่รือทบทวนสญัญาเก่า โดย
ต้องพิจารณาครอบคลมุประเด็นส าคญั ตอ่ไปนี ้

1. ความสามารถทางด้านเทคนิค ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการด าเนินงาน 

2. สถานะความมัน่คงทางการเงิน 

3. ช่ือเสยีงทางธุรกิจ ประวตัิการถกูร้องเรียน หรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดี วฒันธรรมองค์กร และนโยบายการให้บริการท่ีมี

ความเหมาะสมกบัธนาคาร 

4. ความสามารถในการปรับตวัตอบสนองพฒันาการใหม่ๆ  

5. ความเสีย่งในกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกให้บริการแก่หลายธนาคาร  

6. หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเก่ียวกบัการพิจารณาการใช้บริการจากบคุคลภายนอกที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการ 
ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับคดัเลอืกต้องท าสญัญาและข้อตกลงกบัธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัทัง้หมด และได้รับการก ากบัดแูล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอยา่งเหมาะสมจากธนาคาร เพื่อให้มีมาตรฐานการ
ควบคมุภายในและการให้บริการเช่นเดียวกบักรณีที่ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการเอง  และเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ผู้ให้บริการภายนอกได้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย มาตรฐานการบญัชี และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ธนาคารจดัให้มีการทบทวนผู้ให้บริการภายนอก
เป็นระยะตามความเหมาะสมของกลุม่งาน 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในสว่นการปฏิบตัิที่เป็นธรรมตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า ธนาคารก าหนดไว้ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการวา่ธนาคารต้องด าเนิน

ธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคมุดแูลมิให้มีการด าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมลูความลบัทางการค้า
ของคูแ่ขง่ทางการค้าโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย และไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าหรือกลา่วหาในทางร้ายโดยปราศจากมลู
ความจริง  

หลกัการดงักลา่วมาจากแนวคิดขององค์กรวา่ความได้เปรียบในการแขง่ขนัต้องเกิดจากการด าเนินงานท่ีเหนือชัน้กวา่ 
มิใช่เกิดจากการท าธุรกิจอยา่งไร้จรรยาบรรณและผิดกฎหมาย  
 

2. การต่อต้านการทุจริต 
นโยบายการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 
ธนาคารตระหนกัวา่การทจุริตเป็นสาเหตสุ าคญัตอ่การท าลายความเช่ือมัน่ของผู้มีสว่นได้เสยีตอ่การด าเนินธุรกิจและ

สง่ผลให้กิจการต้องรับโทษทางแพง่ ทางอาญา และถกูแทรกแซงการบริหารโดยผลของกฎหมาย ดงันัน้ ธนาคารจึงก าหนดนโยบาย
และกรอบแนวทางการปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการทจุริตไว้ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจกลุม่ธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภทัร และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  

นอกจากนี ้ธนาคารได้ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิในการป้องกนัการทจุริตส าหรับการด าเนินธุรกิจ
เฉพาะเร่ืองให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ อาท ิ

 นโยบายเร่ืองหลกัเกณฑ์การรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่เก่ียวข้อง  
 นโยบายเร่ืองหลกัเกณฑ์การเปิดเผยรายการท่ีโยงกนั (Connected Transaction) และการรายงานการกระจายการ

ถือหุ้น (Strategic Shareholders) 
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 นโยบายเร่ืองหลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้อง ที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อบญัชีธนาคารหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ 

 นโยบายเร่ืองการจดัระบบการจดัการให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 นโยบายบริหารทรัพยากรบคุคลเร่ืองการปฏิบตัิในกรณีพบปัญหา/การร้องทกุข์ ระเบียบเร่ืองวิธีการ 
 ระเบียบเร่ืองการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคาร นโยบายการใช้บริการจากบคุคลภายนอก (Outsourcing)  
ในปี 2556 ธนาคารได้ยกร่างนโยบายอีกหลายฉบบัเพื่อป้องกนัทจุริตที่อาจเกิดขึน้ได้ในองค์กร อาทิ นโยบายตอ่ต้าน

คอร์รัปชัน่ นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการเก็บรักษาข้อมลูเป็นความลบั ซึง่คาดวา่จะได้รับการอนมุตัิโดย
คณะกรรมการธนาคารให้ประกาศใช้ได้ในปี 2557   

การต่อยอดจิตส านึกต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและพนักงาน 
 จดัอบรมเร่ืองจริยธรรมทางวิชาชีพและคา่นิยมขององค์กรให้กบัผู้บริหารและพนกังานใหมท่กุคน 
 สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานเข้ารับการปฏิบตัิธรรมเพื่อพฒันาจริยธรรมและคณุธรรม รวมถึงจดัธรรมบรรยาย

ในโอกาสตา่งๆ เช่น วนัครบรอบวนัเกิดธนาคาร  
 ธนาคารสง่ผู้แทนร่วมงาน  "วนัตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  2556 : ACT NOW ร่วมกนัสู้  กอบกู้อนาคต " ซึง่จดัโดยองค์การ

ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  (ประเทศไทย ) ในวนัศกุร์ที่  6 กนัยายน  2556  ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์  ศนูย์การค้าสยามพารากอน  

กรุงเทพมหานคร) 

ตัวอย่างมาตรการที่ใช้ตอบโต้ต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึน้  

 ในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกรณีร้องเรียนหรือเสนอแนะโดยบคุคลภายนอก ลกูค้า/คูค้่า และพนกังาน

นัน้ กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ธนาคาร) หรือกรรมการผู้จดัการ (บริษัทในกลุม่) สามารถใช้ดลุพินิจจดัตัง้คณะท างานเพื่อหาข้อเท็จจริง 

เพื่อด าเนินการหาข้อเท็จจริงหรือมลูเหตตุา่งๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่องค์กร อาทิ การกระท าที่ไมเ่หมาะสมของพนกังาน เช่น ฝ่าฝืน

ระเบียบ ค าสัง่ แสดงพฤติกรรมที่ขดัแย้งกบัคา่นิยมขององค์ร รวมถึงการ (สอ่) ทจุริตตา่งๆ เป็นต้น  

 ธนาคารมีกระบวนการสอบสวนและวิธีจดัการแก้ไขกรณีร้องเรียนอยา่งเป็นธรรม โดยผู้บงัคบับญัชาท าการวินิจฉยั

ข้อร้องทกุข์ ด าเนินการแก้ไข และแจ้งให้พนกังานผู้ ร้องทกุข์ทราบ หากพนกังานท่ียื่นค าร้องทกุข์ไมพ่อใจ สามารถยื่นอทุธรณ์ตอ่

ผู้บริหารระดบัสงูสดุได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ค าวินิจฉยัของผู้บริหารระดบัสงูสดุ หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ถือเป็นท่ีสดุ 

 กรณีที่พนกังานถกูวินิจฉยัวา่กระท าผิดข้อบงัคบัการท างานจริง จะถกูพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามลกัษณะแหง่
ความผิด หรือความหนกัเบาของการกระท าผิด หรือร้ายแรงที่เกิดขึน้ ซึง่จะต้องมีสายบริหารทรัพยากรบคุคลร่วมเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นในการพิจารณาลงโทษทางวินยัทกุครัง้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเทา่เทียมกนัในองค์กร 

 การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต  
ธนาคารสนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตในภาคสงัคม  จึง ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิเพื่อการตอ่ต้านการ

ทจุริตของภาคเอกชน  (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ตัง้แตว่นัท่ี 9 ธนัวาคม 255 3  ซึง่เป็น
โครงการท่ีริเร่ิมโดยความร่วมมือของ 7 องค์กร ได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐบาลและส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.)  มีวตัถปุระสงค์เพื่อผลกัดนัให้
เกิดการตอ่ต้านการทจุริตในวงกว้าง ปัจจบุนันีม้ีบริษัทเอกชนประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมฯ จ านวน  271 บริษัท  
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 ธนาคารได้ท าการส ารวจข้อเท็จจริงในการปฏิบตัิงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ของทกุสาย
งาน เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการจดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบตัิเพื่อการตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชน ซึง่มีภาคเอกชนได้รับการรับรองแล้ว 41 องค์กร ณ สิน้เดือนมกราคม 2557 

นอกจากนี ้ธนาคารเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกบั 1) การตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่   2) การด าเนินงานด้าน CSR และ 3) ข้อมลูบคุคลที่ท าหน้าที่ให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในบริษัท จดัโดย
ส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ร่วมกบั สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และเข้าร่วมประชมุท าความ
เข้าใจกรอบของการท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ หวัข้อ "การสือ่สารและขัน้ตอนการก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบั
การป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทจดทะเบียน” จดัโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 ธนาคารได้จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของมลูนิธิองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั  (ประเทศไทย) ผา่นทาง
สมาคมธนาคารไทยด้วย 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
การเคารพสทิธิมนษุยชนเป็นสว่นส าคญัสว่นหนึง่ของนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลของธนาคาร ตัง้แต่

กระบวนการคดัเลอืกบคุคลเพื่อวา่จ้างให้ด ารงต าแหนง่ตา่งๆ ของธนาคารนัน้ต้องกระท าด้วยความเป็นธรรม ค านงึถึงคณุสมบตัิของแต่
ละต าแหนง่ คณุวฒุิทางการศกึษา ประสบการณ์ ข้อก าหนดอื่นๆ เทา่ที่จ าเป็นแก่ต าแหนง่งาน โดยไมม่ีนโยบายกีดกนัแบง่แยกทาง
ศาสนา เพศ สภาพร่างกาย ความพิการและความด้อยโอกาสอื่นๆ ในสงัคม 

พนกังานของธนาคารทกุคนได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และสมศกัดิ์ศรีในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของธนาคาร ทัง้นี ้
ธนาคารได้ก าหนดนโยบายและระเบียบในด้านตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน และถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัความเป็นธรรม
ส าหรับพนกังานท่ีจะได้รับการคุ้มครองและเคารพสทิธิขัน้พืน้ฐานในด้านตา่งๆ โดยเทา่เทียมกนั ปราศจากอคติในเร่ืองเพศและสภาพ
ร่างกายของบคุคล เช่น การได้รับหลกัประกนัด้านสขุภาพ การตรวจสขุภาพประจ าปี การรักษาพยาบาล หรือ สทิธิการเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้ความสามารถทัง้ภายในและภายนอก และการได้ปฏิบตัิงานตามความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสม  หรือ การขอ
โอนย้ายไปปฏิบตัิงานในหนว่ยงานท่ีพนกังานต้องการ ( Career Connect) ตามความถนดัของตนเองและสอดคล้องกบันโยบายที่
ธนาคารก าหนดไว้ หรือการได้รับคา่จ้างที่เหมาะสมโดยเทา่เทียมกนั ทัง้พนกังานชายและพนกังานหญิง รวมถึงการแตง่กายตาม
ประเพณีในช่วงที่ต้องการสนบัสนนุประเพณีที่ดีงามของท้องถ่ิน การจดัวนัหยดุพกัผอ่น หลกัเกณฑ์เกษียณอายงุาน เป็นต้น 

การกระท าใดที่อาจสง่ผลกระทบตอ่หลกัสทิธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานในเร่ืองความเทา่เทียมกนั  จะถกูตรวจสอบอยา่ง
สม ่าเสมอโดยหนว่ยงานตา่งๆ ของธนาคาร ได้แก่ สายตรวจสอบภายใน ฝ่ายปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และสายบริหารทรัพยากรบคุคล 
เพื่อให้มีการทบทวนหลกัการเคารพสทิธิมนษุยชน หรือสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด และป้องกนั
ปัญหาความไมพ่งึพอใจของพนกังาน ลกูค้า หรือคูค่า่ของธนาคารในแตล่ะกรณี 

 แนวปฏิบัติต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ในการวา่จ้างเหมาแรงงานกบัหนว่ยงานภายนอกเพื่อให้บริการด้านบคุลากร หรือการท าสญัญากบัคูค้่าธนาคารใน

เร่ืองใด จะเป็นไปตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคาร โดยมีขัน้ตอนการน าเสนอราคาของบริษัทตา่งๆ ซึง่เป็นนิติบคุคลอยา่ง
ถกูต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานการดแูลพนกังานของตนตามที่กฎมายก าหนด มีการบริหารจดัการในการให้บริการ การรับประกนั มี
กระบวนการพิจารณาอนมุตัิของธนาคาร ในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ไว้อยา่งชดัเจน และ
โปร่งใสเป็นธรรม ธนาคารจึงไมม่ีปัญหาในเร่ืองการร้องเรียนเก่ียวกบัความไมเ่ป็นธรรมการกีดกนัหรือกลัน่แกล้งของผู้ รับเหมา หรือคูค้่า
ธนาคาร  
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 มาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก 
ธนาคารมีหลกัเกณฑ์เร่ืองการจ้างแรงงานของธนาคาร หรือ การจ้างเหมาแรงงานผา่นบริษัทภายนอกอยา่งชดัเจน  

ที่จะไมว่า่จ้างบคุคลที่มีอายตุ ่าวา่ 18 ปี ทัง้นี ้เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพของการท างานธนาคารอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
และไมส่นบัสนนุให้มีการใช้แรงงานเด็กซึง่อยูใ่นวยัที่ต้องศกึษาหาความรู้ โดยก าหนดไว้ในข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หมวดที่ 3 เร่ือง
การวา่จ้าง 

 มาตรการที่ใช้เพื่อขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ 
  การจดัให้มีการประชมุทบทวน โดยมีตวัแทนเข้าร่วมประชมุระหวา่งกนั หรือ ปรับแก้ไขพนัธะสญัญาตา่งๆ  ระหวา่ง

ธนาคารกบัคูค้่าของธนาคารในเร่ืองการจ้างแรงงานเหมา เป็นมาตรการท่ีธนาคารปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอ รวมถึงการขอให้คูค้่าของ
ธนาคารท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดงักลา่ว จดัสง่ตวัแทนเข้ามานัง่ท างานในสถานที่ของธนาคารเป็นครัง้คราว เพื่อช่วยท าให้เกิดความเข้าใจ
และการปฏิบตัิตอ่แรงงานโดยเหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกบักฎหมาย  

 การแจ้งนโยบายและข้อปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงาน รวมถงึการไม่เลือกปฏิบัต ิ
ธนาคารก าหนดให้ประเด็นเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชนเป็นสว่นหนึง่ของข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานในหมวด

นโยบายบริหารทรัพยากรบคุคล หลกัการก ากบัดแูลกิจการในหมวดบทบาทตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรเร่ืองการปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นอยา่งเคารพและให้เกียรติ  ซึง่พนกังานทกุคนสามารถรับทราบข้อมลูได้จาก
เว็บไซต์ภายในขององค์กรตลอดเวลา    

ระเบียบและหลกัเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตอ่พนกังานอื่นๆ ได้จดัท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ประกาศไว้โดยเปิดเผยในช่องทางสือ่สารภายในของธนาคารเช่นกนั 

 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับผ่านทางกลไกการร้องทุกข์ที่เป็นทางการ 
ธนาคารมีขัน้ตอนการปฏิบตัิในเร่ืองการร้องทกุข์หรือการแก้ไขข้อร้องทกุข์ของธนาคารในเร่ืองสทิธิหรือเสรีภาพในการ

ปฏิบตัิงาน สภาพการจ้าง ข้อขดัแย้ง การไมไ่ด้รับความเป็นธรรมตา่งๆ หรือ ความคบัข้องใจในเร่ืองใดก็ตาม เพื่อให้พนกังานรวมไปถึง
ลกูค้า คูค้่า หรือบคุคลภายนอกอื่นๆ สามารถร้องทกุข์ร้องเรียน ผา่นหนว่ยงานท่ีธนาคารก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจน 
โดยมีระเบียบธนาคารก าหนดหน้าที่และขัน้ตอนการรับเร่ืองร้องทกุข์ร้องเรียนไว้โดยละเอียด ไมว่า่จะเป็นฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ ทีม
พนกังานสมัพนัธ์ โดยก าหนดไว้ในข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของธนาคารฯ  หมวดที่  10 เร่ืองการร้องทกุข์ หรือ ระเบียบ เร่ืองการ
สอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยัของธนาคาร 

 รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของแหล่งด าเนินงานที่อยู่ในข่ายการพิจารณาทบทวน 
เนื่องจากยงัไมเ่กิดปัญหาอนัจะเกิดผลกระทบในเร่ืองดงักลา่ว จึงไมม่ีรายงานในสว่นนี ้

 
4. การปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรม 

ธนาคารตระหนกัถึงคณุคา่ของทรัพยากรบคุคลที่มีตอ่การขบัเคลือ่นธุรกิจของธนาคารและการสร้างประโยชน์ให้สงัคม 
จึงมุง่คดัเลอืก พฒันา สง่เสริม และรักษาไว้ซึง่พนกังานท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อให้การด าเนินกิจการของธนาคารบรรลเุป้าหมายอยา่งมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ตามที่ก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบคุคลไว้ในข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน และจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ดงันี ้
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 จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน 
ธนาคารจดัให้มีระบบการก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม เสมอภาค โดยวดัจากคา่งาน (Job 

Grade) และเทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้คา่ตอบแทนเมื่อเกษียณอายแุก่
พนกังานเพื่อสร้างความมัน่คงในชีวิต 

ธนาคารให้ผลตอบแทนการท างาน อตัราสว่นเงินเดือนและคา่ตอบแทนพืน้ฐานระหวา่งพนกังานหญิงและชาย
อยา่งเทา่เทียม รวมถึงสวสัดิการและ วนัลาหยดุตา่งๆ  เช่น ในปี 2556 มีพนกังานชายใช้สทิธิลาเพื่อดแูลบตุรแรกเกิด 34 คน รวมเป็น
วนัลาทัง้สิน้ 91 วนั     

ส าหรับการเปลีย่นแปลงใดๆ หากจะมีขึน้ ธนาคารจะบอกลา่วพนกังานตามหลกัเกณฑ์ อยา่งน้อย 30 วนั ทัง้นี ้จะมี
การประชมุชีแ้จงกบัประธานสายของพนกังานก่อนลว่งหน้า 

 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
ธนาคารสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการจดัสวสัดิการให้กบัพนกังานด้วยการจดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการใน

สถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  โดยคดัเลอืกจากตวัแทนแต่
ละสายงาน/ฝ่ายงาน ภายในธนาคาร ตามสดัสว่นท่ีกฎหมายก าหนด ในปี 2556 คณะกรรมการทัง้สองชดุมีบทบาทส าคญัด้านการ
เสนอข้อมลู มมุมองเร่ืองสวสัดิการ เช่น การปรับปรุงเคร่ืองแบบพนกังาน การน าเสนอความเป็นอยูข่องพนกังาน สภาพแวดล้อมที่
ท างานของพนกังาน เป็นต้น  

ในปี 2556  พนกังานของธนาคารไมม่ีการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน แตม่ีอบุตัิเหตเุลก็ๆ น้อยๆ บ้าง เช่น สะดดุ
หกล้มขณะขนย้ายเอกสาร เป็นต้น ซึง่ธนาคารมีสวสัดิการในการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลมุในเร่ืองการรักษาพยาบาลดงักลา่ว 

 จัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถงึการให้รางวัลและการ

ลงโทษที่ชัดเจน  

ธนาคารบริหารทรัพยากรบคุคลในเร่ืองการแตง่ตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษโดยความสจุริตใจ 
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน โดยก าหนดหลกัการดงักลา่วไว้ในนโยบายเร่ืองหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการ หมวดบทบาทตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถงึและ
สม ่าเสมอ 

ธนาคารจดัอบรมหลกัสตูรตา่งๆ สอดคล้องกบันโยบายของธนาคาร ให้กบัผู้บริหารและพนกังาน เพื่อพฒันาความรู้ 
ความสามารถ และสร้างความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานให้กบับคุลากรขององค์กร อาทิ พนกังานประจ าสาขา จะต้องเข้าอบรม
หลกัสตูรเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานในสาขา มีการเรียนการสอนในสาขาจ าลอง เพื่อให้พนกังานได้คุ้นเคยกบัสภาพการ
ท างานจริง และสอนโดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ มีการทบทวน หรือ จดัอบรมเพิ่มเติมทกุครัง้ที่มีการปรับปรุงระบบการท างาน เช่น 
หลกัสตูร Absolute Marketing หลกัสตูรมาตรฐานปฏิบตัิการเช่าซือ้ หลกัสตูร Single Licenses เป็นต้น และยงัมีหลกัสตูรตา่งๆ ท่ี
ช่วยเสริมทกัษะในการท างาน เช่น ทกัษะการเจรจา (Negotiation Skill) ทกัษะการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ (Problem Solving and 
Decision Making Skill) และหลกัสตูรเฉพาะส าหรับผู้จดัการสาขา เป็นต้น 

ผู้บริหารของธนาคารได้รับการเสริมทกัษะการเป็นผู้น าเพื่อให้เป็นต้นแบบตามคา่นิยมขององค์กร ด้วยหลกัสตูรการ
พฒันาศกัยภาพ เช่น หลกัสตูร Leading at the speed of Trust หลกัสตูรการจดัการกบัผลตอบรับ (Coping with Feedback) การจดั
เสวนา “Executive Talk” เป็นประจ าในหวัข้อที่อยูใ่นความสนใจของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบแนวทางในการบริหารงานตาม
นโยบายขององค์กร และน าไปปรับใช้ ตอ่ยอดกบัการท างาน เช่น บริหารธุรกิจด้วยกลยทุธ์หมากล้อม เป็นต้น 
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  โครงการการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นเคร่ืองมืออีกอยา่งหนึง่ที่ใช้รวบรวมและจดัเก็บ
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อความสะดวกตอ่การสบืค้น และการเรียนรู้ของพนกังาน รวมทัง้โครงการ Community of Practice  (CoP) 
หรือชมุชนคนท างาน เพื่อเป็นอีกช่องทางการเรียนรู้ และแลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน ด าเนินการโดย
ฝ่ายงานตา่งๆ 19 ฝ่ายงานเพื่อแบง่ปันความรู้ให้กบัพนกังานฝ่ายเดียวกนัและพนกังานทัว่ทัง้องค์กรที่สนใจความรู้ที่เก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ อาทิ การประเมินราคาทรัพย์สนิ การบริหารหนี ้การบริหารส านกังาน เร่ืองกฎหมาย การบริหารความเสีย่ง การ
สือ่สารองค์กร การบริหารทรัพยากรบคุคล การพฒันาระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

นอกจากการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญให้กบัผู้บริหารและพนกังานแล้ว 
ธนาคารได้จดัหรือสนบัสนนุการจดักิจกรรมสงัสรรค์ตา่งๆ ของพนกังาน ตามที่พนกังานประสงค์ และมีการให้ความช่วยเหลอืในการใช้
สถานท่ีประชมุ งบประมาณบางสว่น เช่น การจดักิจกรรมกีฬาประเภทตา่งๆ ท่ีพนกังานช่ืนชอบ เช่น ฟตุบอล แบตมินตนั โบว์ลิง่ 
บาสเกตบอล และกอล์ฟ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้พนกังานทกุคนของธนาคาร มีสว่นเข้าร่วมพดูคยุเสนอแนะในเร่ืองการ
บริหารจดัการ สวสัดิการ หรือการจดักิจกรรม  HR Coffee Talk ทกุไตรมาสเป็นอยา่งน้อย โดยเชิญตวัแทนพนกังานจากหนว่ยงาน
ตา่งๆหลากหลายเข้าร่วมพดูคยุกบัผู้บริหารของธนาคารตามความเหมาะสม  

 บริหารงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่การ

งานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

ธนาคารให้ความส าคญัยิ่งตอ่การปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งให้เกียรติ เป็นธรรม สภุาพ โดยเคารพในสทิธิสว่น
บคุคลของพนกังานทกุคน เก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานเฉพาะที่จ าเป็นโดยถือเป็นความลบั  ให้โอกาสในการท างานแก่
พนกังานทกุระดบั มุง่เน้นการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน   

เมื่อพนกังานมีความคบัข้องใจในการปฏิบตัิงานประการใด สามารถสือ่สารโดยตรงกบัผู้บงัคบับญัชา หรือร้องเรียน
ผา่นผู้บริหารระดบัสงูได้โดยตรง หรืออาจเลอืกสือ่สารผา่นทีมพนกังานสมัพนัธ์ สายบริหารทรัพยากรบคุล หรือผา่นทางเว็บไซต์ภายใน
องค์กรได้ 

ธนาคารก าหนดให้มีกระบวนการบริหารจดัการข้อร้องเรียนของพนกังานในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเป็นธรรมและชดัเจน
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หมวด 10 การร้องทกุข์ และนโยบายบริหารทรัพยากรบคุคลเร่ืองการปฏิบตัิในกรณีพบ
ปัญหา/การร้องทกุข์ 
 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
     ธนาคารให้ความส าคญักบัความพงึพอใจสงูสดุและความเช่ือมัน่ของลกูค้าที่มีตอ่ธนาคาร จึงมุง่เน้นการน าเสนอ
ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและบริการท่ีเป็นเลศิแก่ลกูค้า โดยค านงึถึงความต้องการและประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั และไมก่ าหนด
เง่ือนไขการค้าที่ไมเ่ป็นธรรม และจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด ด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต เอาใจใสแ่ละสม ่าเสมอ 

 นโยบายสินเชื่อของธนาคาร 

ธนาคารก าหนดนโยบายสนิเช่ือของธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการให้สนิเช่ือที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัและสอดคล้อง
กบัการบริหารความเสีย่งด้านเครดิตของธนาคารและเพื่อกระตุ้นให้มีการขยายตวัของสนิเช่ือตามทิศทางที่ก าหนด และมีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกบัความเสีย่ง และตามนโยบายนีธ้นาคารต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษสงูกวา่เกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  
ในการพิจารณาสนิเช่ือให้แก่ธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ธุรกิจที่เก่ียวกบัการเมือง 
ตลอดจนธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสงัคมในด้านตา่งๆ เช่น โรงงานผลติอาวธุ อบายมขุ ผู้มีอิทธิพล หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น   
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 การให้ข้อมูลเร่ืองดอกเบีย้ ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบีย้ปรับ ของธนาคาร 

การให้ข้อมลูเร่ืองดอกเบีย้ สว่นลด คา่บริการตา่งๆ และเบีย้ปรับ ของธนาคารเป็นไปตามประกาศธนาคารแหง่
ประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิในเร่ืองดอกเบีย้ สว่นลด คา่บริการตา่งๆ และเบีย้ปรับส าหรับธนาคารพาณิชย์ ผา่นช่องทางการ
สือ่สารกบัลกูค้า ได้แก่ เว็บไซต์ของธนาคาร ประกาศหน้าสาขา ศนูย์บริการลกูค้าและเจ้าหน้าที่เงินฝาก เพื่อให้มีความชดัเจนและ
โปร่งใสในการจ่ายและเรียกเก็บดอกเบีย้ สว่นลด คา่บริการตา่งๆ และเบีย้ปรับ ที่เก่ียวเนื่องกบัการรับฝากเงินและการให้สนิเช่ือของ
ธนาคาร สง่เสริมการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในการเปรียบเทียบข้อมลูส าหรับ
เลอืกใช้บริการ นอกจากนี ้เพื่อเป็นการคุ้มครองลกูค้าเงินฝาก ธนาคารต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้ลกูค้าแตล่ะรายทราบลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 30 วนัในการเรียกเก็บคา่รักษาบญัชีเงินฝาก และกรณีบญัชีเงินฝากที่ไมเ่คลือ่นไหวแตไ่มอ่ยูใ่นขา่ยเรียกเก็บคา่บริการรักษาบญัชี
เงินฝาก ธนาคารต้องแจ้งเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายรับรองให้ลกูค้าทราบการบริหารความเสีย่ง 

 นโยบายเร่ืองการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจ 
 ธนาคารก าหนดนโยบายเร่ืองการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการของกลุม่ธุรกิจ ตามแนวปฏิบตัิของธนาคารแหง่
ประเทศไทย เร่ืองการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ และแนวปฏิบตัิธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ืองการบริหารความตอ่เนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และการจดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง ( Business Continuity 
Plan : BCP) รวมถึงประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย 3 เร่ือง ได้แก่ หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้บริการจากบคุคลภายนอก 
(Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ และ
หลกัเกณฑ์ส าหรับ  การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสีย่งด้านปฏิบตัิการโดยวิธี  Basic Indicator Approaches (วิธี BIA) 
เพื่อให้มีระบบการบริหารและควบคมุความเสีย่งด้านปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม และเพียงพอกบัปริมาณธุรกรรมของธนาคารและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับความเสีย่งจากผลติภณัฑ์ใหมท่ี่อาจเกิดขึน้ในอนาคตให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดย
สาระส าคญัประการหนึง่ตามนโยบายนี ้คือ การบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และ
การจดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ในกรณีมีเหตกุารณ์ที่ท าให้
การปฏิบตัิงานตามปรกติต้องหยดุชะงกั ธุรกรรมที่ส าคญัจะยงัสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่อง หรือกลบัมาด าเนินการได้อยา่ง
เหมาะสม 

 นโยบายเร่ืองการประเมินความเพียงพอของเงนิกองทุน ( Internal Capital Adequacy Assessment Process 
:ICAAP) 
 ธนาคารก าหนดนโยบายเร่ืองการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ ( Internal Capital Adequacy Assessment 
Process : ICAAP) โดยอ้างอิงประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ืองหลกัการก ากบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการ( Pillar 2) รวมทัง้
ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กลุม่ธุรกิจมีระบบการบริหารความเสีย่งที่มีนยัส าคญัครบทกุด้าน และมีกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทนุ (ICAAP) ท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัปริมาณธุรกรรมของกลุม่ธุรกิจ มีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบและประเมินประสทิธิภาพของระบบบริหารความเสีย่ง รวมถึงกระบวนการ ICAAP ของกลุม่ธุรกิจ 

 ในปี 2556 เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งของธนาคารอยูท่ี่อตัราร้อยละ 13. 6 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ขัน้ต ่าที่ธนาคารแหง่
ประเทศไทยก าหนดให้มี 
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การคุ้มครองผู้บริโภค 

 ด้านการโฆษณาและในด้านสัญญา 

ธนาคารปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อยา่งเคร่งครัด เช่น ในเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ด้านการโฆษณา ธนาคารหลกีเลีย่งการใช้ข้อความที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้บริโภคและการใช้ข้อความ ที่อาจก่อให้เกิดผลสยีตอ่สงัคมโดย
สว่นรวม นอกจากนี ้ธนาคารไมท่ าการโฆษณาด้วยวิธีการอนัอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพหรือจิตใจ หรืออนัอาจก่อให้เกิดความร าคาญ
แก่ผู้บริโภค  ส าหรับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสญัญานัน้ หนงัสอืสญัญาทกุฉบบัให้ข้อมลูชดัเจนและเพียงพอเก่ียวกบัเง่ือนไข 
ข้อตกลง คา่ใช้จ่าย ระยะเวลาของสญัญาและระยะเวลาในการยกเลกิสญัญา จดัท าด้วยภาษาที่ชดัเจน ใช้ตวัอกัษรท่ีอา่นและเข้าใจ
ง่าย เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถน าสญัญากลบัไปศกึษาได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคศกึษาและสอบถามรายละเอียดตา่งๆ ใน
สญัญา ณ จดุขายจนเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัทัง้สองฝ่าย มีมาตรการท่ีไมก่ าหนดเง่ือนไขที่ไมเ่ป็นธรรม และหลกีเลีย่งพฤติกรรมแบบเอา
เปรียบผู้บริโภค  

 การประเมินและปรับปรุง ผลกระทบของสินค้าและบริการที่อาจเกิดกับผู้บริโภค 

ระเบียบเร่ืองการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ และ/หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานที่มีนัยส าคัญ 

ในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่และ/หรือการปรับเปลีย่นกระบวนการท างานท่ีมีนยัส าคญันัน้ จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบเร่ืองการออกผลติภณัฑ์ใหม ่(New Product) และ/หรือการปรับเปลีย่นกระบวนการท างานท่ีมีนยัส าคญั เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
ของธนาคารมีการจดัการบริหารความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการท่ีดีครอบคลมุประเด็นส าคญัตา่งๆ มีมาตรฐาน รอบคอบ สอดคล้องกบั
สภาพตลาด สถานการณ์ รวมถึงกลยทุธ์ของธนาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ป้องกนัการหยดุชะงกัของธุรกิจหรือความเสยีหายที่จะ
เกิดขึน้ตอ่ธุรกิจ อนัอาจกระทบตอ่ผู้บริโภคได้ 

 ธนาคารมีการศกึษาคณุภาพของการให้บริการในช่องทางตา่งๆ เช่น สาขา เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาปรับปรุงคณุภาพ

การบริการให้ดียิ่งขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าตอ่การท าธุรกรรมและการใช้บริการของธนาคารท่ีสาขา

ทกุแหง่ รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น ทางศนูย์บริการ  โทร. 0 -2680 3333 

เว็บไซต์ www.kiatnakin.co.th  และ Social Media ซึง่ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์จะติดตอ่กลบัเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบวา่ธนาคารได้

ด าเนินการตอ่ประเด็นที่ผู้ใช้บริการแจ้งเข้ามาแล้วภายใน 3 ชัว่โมง นอกจากนี ้ธนาคารให้ข้อมลูอีเมล์สว่นบคุคลของกรรมการอิสระแต่

ละทา่นไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตอ่กรรมการอิสระของธนาคารได้โดยตรง  

แนวทางการด าเนินความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของสายธุรกิจต่างๆ  

 ธุรกิจเงนิฝาก 
ธนาคารด าเนินโครงการ Investment Club เพื่อจดัสมัมนาให้ความรู้ทางการเงินและการลงทนุท่ีทนัสมยัแก่ลกูค้า

และผู้สนใจทัว่ไปอยา่งตอ่เนื่อง จ านวนหลกัสตูรที่จดัในปี 2555-2556 รวม 15 หลกัสตูร โดยมีลกูค้าและผู้สนใจการลงทนุทัว่ไป ร่วม
กิจกรรม 1,600 คน 

 ธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ 
ธนาคารมุง่เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอตุสาหกรรม ดงันัน้ 

สดัสว่นสนิเช่ือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของธนาคารจึงมีสดัสว่นท่ีสงูกวา่รถยนต์ประเภทอื่น เพื่อสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการได้มีพาหนะ
ไว้ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

 
 

http://www.kiatnakin.co.th/
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  ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคารพิจารณาให้สนิเช่ือแก่ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ค านงึถึงชมุชนและ

สิง่แวดล้อม  เป็นส าคญั  ซึง่สว่นใหญ่แล้วจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเลก็และขนาดกลาง โดยธนาคารให้สนิเช่ือและสนบัสนนุ
ลกูค้าอยา่งตอ่เนื่องจนกระทัง่โครงการก่อสร้างส าเร็จ มีทีมที่ปรึกษาของธนาคารคอยให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งใกล้ชิด ทัง้ในเร่ืองการใช้และการจดัซือ้วสัดทุดแทนธรรมชาติในการก่อสร้างเพื่ออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลด
ต้นทนุการก่อสร้าง   สนบัสนนุการท าตลาด พร้อมทัง้สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ มีศกัยภาพสามารถ
แขง่ขนัในธุรกิจได้ ผา่นกิจกรรม ดงันี ้

1. โครงการ RE Annual Seminar จดัตอ่เนื่องเป็นเวลา 10 ปี มีผู้ เข้าร่วมฟังสมัมนาปีละประมาณ 250 คน 
2. โครงการ KK Smart RE ร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัตัง้แตปี่  พ.ศ. 2552 เพื่อให้ลกูค้าของธนาคาร

จ านวน 10- 15  คนตอ่ปี เข้ารับการอบรมในหลกัสตูร RE-CU  
3. โครงการ  RE New Gen  ร่วมกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ตัง้แตปี่  พ.ศ. 2554 จดัหลกัสตูรพฒันา

ผู้ประกอบการรุ่นใหมใ่นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัลกูค้าของธนาคาร  เฉลีย่ปีละ 40 คน  
4. โครงการศึกษาวิจัยระบบ  Prefab ท าการศกึษาวิจยัระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป โดยมีเป้าหมายส าคญั คือ 

สนบัสนนุ ช่วยเหลอืลกูค้าในการหาทางออกงานก่อสร้างในวิกฤตแรงงาน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม กบัขนาดธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ อสงัหาริมทรัพย์ในระดบั SME พร้อมทัง้สง่เสริมให้ผู้ประกอบการมีศกัยภาพสามารถแขง่ขนัและยืนหยดัอยูใ่นธุรกิจ 
ไมถ่กูรายใหญ่กลนืหายไปในอนาคตจากการด าเนินการดงักลา่ว สง่ผลให้มีผู้ประกอบการไว้วางใจ และให้ความเช่ือมัน่ ในการใช้
สนิเช่ือกบัธนาคาร ท าให้ยอดสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีการเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่องในทกุปี 

 ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 
ธนาคารด าเนินธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อสนบัสนนุให้ลกูค้าที่มีประวตัิการช าระหนีด้ีมาแล้ว 24 งวดของธนาคาร

ได้มีแหลง่เงินกู้ ในอตัราดอกเบีย้พิเศษเพื่อน าไปใช้ตามความจ าเป็น  

 ธุรกิจหลักทรัพย์ 
การด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรธนาคาร มีกระบวนการมาตรฐานสากลในการ

คดัเลอืกและวิเคราะห์ธุรกิจที่จะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ โดยเน้นการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส และมีการจดัสรรสดัสว่นให้กลุม่ลกูค้า
ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของหลกัทรัพย์นัน้ๆ  

ในสว่นของการให้บริการลกูค้านัน้ ทีมวิเคราะห์ของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้จดัท าบทวิเคราะห์การ
ลงทนุท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ลกูค้าได้รับข้อมลูที่ครบถ้วนส าหรับการตดัสนิใจลงทนุและการติดตามการลงทนุ  พนกังานให้
ค าแนะน าการลงทนุตามข้อมลูจากบทวิเคราะห์ของทีมวิเคราะห์เทา่นัน้ หากลกูค้าประสงค์จะลงทนุในกองทนุท่ีทีมวิเคราะห์ของ
ธนาคารไมไ่ด้แนะน าไว้ ลกูค้าจะต้องลงนามในหนงัสอืยอมรับความเสีย่ง นอกจากนี ้ธนาคารค านงึถึงผลประโยชน์ของลกูค้าเป็น
ส าคญั จึงเลอืกผลติภณัฑ์ด้านการลงทนุท่ีดีและเหมาะสมที่สดุให้กบัลกูค้า โดยไมจ่ ากดัเฉพาะผลติภณัฑ์ของบริษัทในเครือเทา่นัน้ 

ในปี 2556 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ร่วมกบั
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และธนาคารแหง่อเมริกา เมอร์ริล ลนิซ์ ( Bank of America Merill Lynch) จดังาน Thailand 
Focus 2013 "Connecting to New Investment Frontiers" เพื่อสร้างโอกาสในการลงทนุแก่ผู้ลงทนุสถาบนัจากทัว่โลกกวา่  186 
ราย ที่เข้าร่วมฟังศกัยภาพเศรษฐกิจไทยและพบผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน112 บริษัท เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจดัการ ผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา และแผนงานท่ีส าคญัในอนาคต เพื่อที่นกัลงทนุจะสามารถน าข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้รับไป พิจารณาประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
   ธนาคารเกียรตินาคินด าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลอืและพฒันาชมุชนและสงัคมนบัตัง้แตปี่แรกของการเร่ิมก่อตัง้ธุรกิจ

สถาบนัการเงินใน พ.ศ. 2514 ตามปณิธานของคณุเกียรติ วธันเวคิน ประธานผู้ก่อตัง้ที่วา่ “เกียรตินาคินไปอยูท่ี่ไหนต้องเป็นสว่นหนึง่ที่
ไปช่วยพฒันาให้ชมุชนแหง่นัน้เจริญขึน้ เมื่อธุรกิจประสบความส าเร็จก็ต้องเอือ้เฟือ้ผู้อื่น” และได้รวบรวมโครงการเพื่อพฒันาชมุชนและ
สงัคมที่ด าเนินการมาแล้วทัง้หมดไว้ภายใต้กรอบการบริหารจดัการโครงการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมนอกกระบวนการด าเนิน
ธุรกิจ (CSR after process) ในปี 2548 เรียกวา่ “โครงการพฒันาคน พฒันาชาติ กบัเกียรตินาคิน” ซึง่ปัจจบุนันีไ้ด้เปลีย่นช่ือเป็น 
“โครงการพฒันาคน พฒันาชาติกบัเกียรตินาคินภทัร” อนัเนื่องมาจากการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารกบับริษัททนุภทัร จ ากดั 
(มหาชน) เป็นกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ตอบรับการขยายศกัยภาพขององค์กรในการสร้างประโยชน์ให้สงัคม 

โครงการพฒันาคน พฒันาชาติ กบัเกียรตินาคินภทัร มีกิจกรรมหลกั 3 ด้านได้แก ่
 ด้านสง่เสริมการศกึษา 
 ด้านพฒันาจริยธรรมและภมูิคุ้มกนัสงัคม 
 ด้านบรรเทาทกุข์และสาธารณกศุล 

การด าเนินโครงการพฒันาคน พฒันาชาติ กบัเกียรตินาคินภทัรในปี 2556 สามารถสร้างประโยชน์ให้ชมุชนและสงัคม ได้ 

ดงันี ้

ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มผู้รับประโยชน์ ปี 2554 
(คน) 

ปี 2555 
(คน) 

ปี 2556 
(คน) 

นกัเรียนอนบุาล-มธัยมศกึษาที่ได้รับทนุการศกึษาในโครงการทนุการศกึษาที่ธนาคารเกียรติ
นาคินร่วมกบัมลูนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศกึษา 

300 300 300 

นิสตินกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในโครงการทนุการศกึษาตอ่เนื่องระดบัปริญญาตรี Kiatnakin 
Responsibility Scholarship 

91 91 91 

นิสตินกัศกึษาระดบัปริญญาโทที่เข้าประกวดแผนธุรกิจนานาชาต ิThe mai Bangkok 
Business Challenge @ Sasin 

70 68 71 

ผู้ได้รับความรู้เร่ืองการบริหารการเงินสว่นบคุคล ในโครงการ KK ฉลาดบริหารเงิน 86 120 131 
 
ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล 

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
โครงการของหนว่ยงานท่ีด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านตา่งๆ  (แหง่) 21 20 23 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-10  หน้า 10-12 

 

ด้านพัฒนาจริยธรรมและภมิูคุ้มกันสังคม 
กลุ่มผู้รับประโยชน์ ปี 2554 

(คน) 
ปี 2555 
(คน) 

ปี 2556 
(คน) 

ผู้ รับการอบรมปฏิบตัิธรรมในโครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสนัติสขุ ท่ีธนาคาร
ให้การสนบัสนนุยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยฯ 

14,000 14,000 14,000 

ผู้ศกึษาธรรมะที่หอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ - - 20,000  
ผู้ เข้ารับการอบรมธรรมะที่ไร่เชิญตะวนั จงัหวดัเชียงราย ภายใต้โครงการสนบัสนนุ
การสร้างเรือนรับรองปฏิบตัิธรรม 

- - N/A 

แขกที่เข้าพกัในโรงแรมจ านวน 8,400 ห้องทัว่ประเทศที่ได้อา่นหนงัสอืพทุธธรรม 
(Without and Within: Questions and Answers on the Teachings of Theravada 
Buddhism) ซึง่ธนาคารให้การสนบัสนนุหอจดหมายเหตพุทุธทาสอินทปัญโญและ
สมาคมโรงแรมไทยในการจดัพิมพ์ 

- - N/A 

เยาวชนระดบัประถมศกึษา-มธัยมศกึษาที่ได้รับการอบรมเร่ืองภยัยาเสพติดและภยั
สงัคมอื่นๆ ในโครงการเยาวชนสมัพนัธ์ ต้านภยัยาเสพติด ที่ธนาคารร่วมกบั
กองบญัชาการต ารวจนครบาลและศนูย์เยาวชนสมัพนัธ์ 

3,000 3,000 3,000 

สมาชิกสหกรณ์บริการเพื่อการพฒันา มลูนิธิดวงประทีปที่ประสบความส าเร็จในด้าน
การมีวินยัทางการเงิน  / จ านวนสมาชิกทัง้หมด 

435 / 1,871 507 / 1,925 N/A  

 
ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน 
ด้านส่งเสริมการศึกษา 
 โครงการทุนการศึกษาธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา 

ธนาคารร่วมกบัมลูนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศกึษามอบทนุการศกึษา สร้างอาคารเรียนและสนบัสนนุอปุกรณ์ทางการศกึษาให้แก่
เยาวชนด้อยโอกาสทัว่ประเทศในระดบัชัน้อนบุาล-มธัยมศกึษา ตัง้แตปี่ 2514 เป็นต้นมา  

 โครงการทุนการศึกษาต่อเน่ืองระดับปริญญาตรี Kiatnakin Responsibility Scholarship 
ธนาคารร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัธรรมศาตร์ด าเนินโครงการมอบทนุการศกึษาตอ่เนื่องระดบั

ปริญญาตรี ให้แก่นิสติ นกัศกึษา บตุรของข้าราชการสงักดักองบญัชาการต ารวจนครบาล และบตุรของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินที่
มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผลการเรียนดี และศกึษาในสถาบนัทัง้สองแหง่ รวม 91 คนในช่วงปี 2551-2556 โดยใช้งบประมาณ
ตลอดทัง้โครงการประมาณ 17 ล้านบาท 

 โครงการประกวดแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin  
ธนาคารสสนบัสนนุการแขง่ขนัแผนธุรกิจภาษาองักฤษ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึง่จดัโดย

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเป็นเวที
ให้นิสตินกัศกึษาระดบัปริญญาโทได้แสดงศกัยภาพในการน าเสนอแผนธุรกิจระดบัสากลและสง่เสริมการเรียนรู้ทกัษะในการน าเสนอ
แผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม ่ทีมชนะเลศิจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-10  หน้า 10-13 

 

 โครงการ KK ฉลาดบริหารเงนิ 
ธนาคารให้ความส าคญักบัการสง่เสริมความรู้ด้านการบริหารจดัการทางการเงินสว่นบคุคลและการสร้างวินยัทางการเงิน

ให้เกิดแก่ลกูจ้างและพนกังานของธนาคาร ตลอดจนชมุชนโดยรอบ โดยในปี 2556 ธนาคารร่วมกบัสถาบนักองทนุเพื่อพฒันาตลาดทนุ 
(Thailand Securities Institute : TSI) จดัโครงการสง่เสริมการออม และการบริหารเงินสว่นบคุคล ส าหรับองค์กรต้นแบบขึน้เพื่อให้
ความรู้ด้านการออมและการบริหารเงินสว่นบคุคลให้กบัพนกังานฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ ของธนาคารจ านวน 24 คนจนทกุคนสามารถมี
ระดบัเงินออมที่เพิ่มขึน้ และเข้าใจแนวทางในการแก้ปัญหาทางการเงินท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัได้เป็นอยา่งดี  

นอกจากนี ้ธนาคารร่วมกบัมลูนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศกึษาจดักิจกรรมสถานีออมอุน่ใจไปกบัเกียรตินาคินเพื่อให้
ความรู้เร่ืองการออมแก่เยาวชนจ านวน 300 คน และจดัอบรมกลุม่แมบ้่านหมูบ้่านวิวไม้ เขตจตัจุกัร กรุงเทพมหานคร 30 คนเร่ืองการ
ออม การบริหารจกัารทรัพย์สนิหนีส้นิ และจดัอบรมพนกังานระดบัปฏิบตัิการของกลุม่บริษัท เค กรุ๊ป จ านวน 66 คนให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินสว่นบคุคลได้ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

ด้านพัฒนาจริยธรรมและภมิูคุ้มกันสังคม 
 โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 

ธนาคารร่วมกบัยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ด าเนินโครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสนัติ
สขุ ตัง้แตปี่ 2537 ถึงปัจจบุนั เพื่ออบรมธรรมะและหลกัการปฏิบตัิธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนกังาน ลกูค้าและผู้สนใจทัว่ไป ส าหรับ
พนกังานของธนาคารท่ีเข้ารับการอบรมธรรมะในโครงการนี ้จะได้รับสทิธิไมน่บัวนัเข้ารับการอบรมเป็นวนัลาหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

 โครงการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการด าเนินงานให้กับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ  
ธนาคารบริจาคทนุทรัพย์เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของหอจดหมายเหตพุทุธทาสอินทปัญโญตอ่เนื่องเป็นเวลา 3 ปี

ตัง้แตปี่ 2556-2558 เพื่อใช้ในโครงการตา่งๆ อาทิ จดัท าห้องสมดุสือ่ธรรมะออนไลน์  และการอบรมปฏิบตัิธรรมแก่บคุคลทัว่ไป เป็นต้น 
   โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภยัยาเสพติด (2548-ปัจจุบัน) 

ธนาคารร่วมกบัศนูย์เยาวชนสมัพนัธ์ กองบญัชาการต ารวจนครบาลด าเนินโครงการเยาวชนสมัพนัธ์ ต้านภยัยาเสพติด 
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อจดัอบรมให้เยาวชนในโรงเรียนตา่งๆ ท่ีตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3,000 คนตอ่ปีได้เรียนรู้ถึงโทษภยั
ของยาเสพติดและปัญหาสงัคมตา่งๆ และขยายเครือขา่ยการตรวจตราความเรียบร้อยในชมุชนให้กบัต ารวจในพืน้ท่ีในเขตโรงเรียนที่
ตัง้อยู ่

 โครงการส่งเสริมการออมดีเด่น ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป 
ธนาคารให้การสนบัสนนุการด าเนินงานของสหกรณ์บริการเพื่อการพฒันา มลูนิธิดวงประทีป ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อ

สง่เสริมให้สมาชิกสหกรณ์ซึง่เป็นชาวชมุชนคลองเตยและมีรายได้น้อยได้เปลีย่นจากการกู้ เงินนอกระบบซึง่มีดอกเบีย้สงูเกินความเป็น
จริงกลบัเข้าสูร่ะบบสหกรณ์และสง่เสริมให้สมาชิกสหกรณ์เลง็เห็นความส าคญัของการมีวินยัการออมอยา่งตอ่เนื่อง ในปัจจบุนัสหกรณ์ 
มีสมาชิกดีเดน่ท่ีสามารถออมอยา่งตอ่เนื่องมากกวา่ 500 คน จากจ านวนสมาชิกทัง้หมดเกือบ 2,000 คน และสนิทรัพย์เติบโตรวมกวา่ 
25 ล้านบาท 

 
ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล 
ธนาคารสนบัสนนุองค์กรอื่นๆ ในการด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทัง้ในด้านงบประมาณ การจดักิจกรรม และ/หรือการ

สนบัสนนุวิทยากรในโครงการตา่งๆ เช่น 
 กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกบัศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 สนบัสนนุมลูนิธิวอ่งวานิชจดัการอบรม “ดรุณธรรม” ครัง้ที่ 9-10 / 2556 ณ ธรรมสถานวอ่งวานิช อ าเภอเชียงกลาง 

จงัหวดันา่น 



 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-10  หน้า 10-14 

 

 สนบัสนนุสมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแหง่ประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ (สธวท-กรุงเทพฯ)  จดั
อบรมอาชีพให้ผู้ ต้องขงัหญิงที่ก าลงัจะพ้นโทษใน โครงการ “มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครัง้ ” ณ ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษหญิง ธญับรีุ  
จงัหวดัปทมุธานี  

7.   การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ธนาคารด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตส านกึให้แก่พนกังานในการอนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรและ

พลงังานตา่งๆ อยา่งชาญฉลาดและมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

  การด าเนินโครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank  
  ธนาคารริเร่ิมโครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank ตัง้แตปี่ 2549 เพื่อรณรงค์การประหยดัพลงังานในช่วงราคา
น า้มนัในตลาดโลกปรับตวัสงูขึน้จนเกิดวิกฤตการณ์น า้มนัแพงในช่วงเวลานัน้ และได้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องจนถึงปัจจบุนัเข้าสูปี่ที่ 8 
ซึง่ขอบเขตการรณรงค์ขยายผลจากการประหยดัพลงังานเชือ้เพลงิ ไปสูเ่ร่ืองการคดัแยกขยะ และการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ   
  ผลจากการด าเนินโครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank ที่ส าคญั มีดงัตอ่ไปนี ้

- พนกังานจากทกุสว่นงานและทกุสาขาของธนาคารจ านวน 100 คนอาสาสมคัรท าหน้าที่ฑตูพลงังาน KK โดยได้รับ
ความสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน โดยฑตูพลงังาน KK มีบทบาทส าคญัยิ่งในการก าหนดแนวทางการรณรงค์ใน
ประเด็นตา่งๆ เพื่ออนรัุกษ์พลงังาน กระตุ้นจิตส านกึในการปฏิบตัิตามหลกั 3 Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) นอกจากนี ้ฑตู
พลงังาน KK ยงัเป็นแกนน าในการรณรงค์ และติดตามผลการอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมของธนาคารด้วย 

- การรณรงค์ตามหลกั 3Rs 
Reduce Reuse Recycle 

 พนกังานใช้ไฟฟ้าอยา่งมี
ประสทิธิภาพมากขึน้สง่ผลให้คา่ไฟ
ลดลงเฉลีย่ร้อยละ 2 ตอ่เดือน  

 ฝ่ายปฏิบตัิการเช่าซือ้ปรับเปลีย่น
วิธีการตรวจสอบเอกสารจากที่ต้อง
พิมพ์ออกมาใสก่ระดาษ เป็นการ
ตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์
แทน สง่ผลให้ปริมาณการใช้
กระดาษจากการพิมพ์เอกสารลดลง
ถึงร้อยละ 75  

 การรณรงค์ใช้กระดาษ 2 หน้า สง่ผล

ให้ปริมาณการบริโภคกระดาษ

ส านกังานลดลงร้อยละ 20 

 พนกังานใช้แก้วน า้สว่นตวัมากขึน้ 
ท าให้การปริมาณการใช้แก้ว
กระดาษลดลงร้อยละ 33.4  

 พนกังานร้อยละ 80 ใช้ถงุผ้าเพื่อ
ลดปริมาณการบริโภคถงุพลาสติก
เทา่ที่สามารถท าได้ 
 

 การรณรงค์คดัแยกกระดาษร่วมกบับริษัท

อินโฟเซฟช่วงปี 2553-2554 และสง่ผล

ตอ่เนื่องถึงปัจจบุนั เพื่อให้พนกังานน า

กระดาษใช้แล้วสองหน้าหรือเอกสาร

ข้อมลูลบัท่ีต้องการท าลายมาใสตู่้นิรภยั

อินโฟเซฟท่ีตัง้ไว้ตามจดุตา่งๆ ของ

ธนาคารทัง้ที่ส านกังานใหญ่และสาขาทัว่

ประเทศ เพื่อท าลายข้อมลูในเอกสาร

อยา่งปลอดภยัด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตร

กบัสิง่แวดล้อม กระดาษและเอกสารที่ถกู

ยอ่ยท าลายแล้วจะน ากลบัไปรีไซเคิลด้วย

เทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพ ลดการใช้

ทรัพยากรน า้ พลงังานและการปลอ่ยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 
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 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ จ านวน 6,213 หลอดในส านักงานอาคารเค ทาวเวอร์เป็นหลอดผอมประหยดัพลังงาน 
 ธนาคารด าเนินการเปลีย่นหลอดไฟที่มีอยูใ่นอาคารเค ทาวเวอร์ สว่นส านกังานของธนาคารเกียรตินาคิน ทัง้หมด 6,213 
หลอด เป็นหลอดผอมประหยดัพลงังานตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา สง่ผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง และรายจ่ายคา่ไฟฟ้าในอาคารเค 
ทาวเวอร์ลดลงร้อยละ 3.7  
  การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้านี ้มีสว่นช่วยให้สงัคมลดปริมาณการใช้ทรัพยากรเพื่อผลติไฟฟ้าลง และบรรเทาการก่อปัจจยัที่
ให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั 

 ยกเลิกการใช้น า้มันเบนซินกับรถยนต์ส่วนใหญ่ของธนาคาร (293 คัน) เพื่อเปลี่ยนมาใช้แก็สโซฮอล์  
 ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา ธนาคารมีนโยบายให้รถยนต์ทกุคนัของธนาคารท่ีเคร่ืองยนต์รองรับการใช้น า้มนั
แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล 95 หรือน า้มนั E20 ได้ต้องเปลีย่นมาใช้น า้มนัประเภทนีแ้ทนการใช้น า้มนัเบนซิน เพื่อลดปริมาณการปลอ่ย
ก๊าซพิษในชัน้บรรยากาศและลดคา่น า้มนัเชือ้เพลงิลงร้อยละ 4-5 ตอ่ปี 

 การด าเนินโครงการ KK Clean and Green 
 ธนาคารสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและ
ทรัพย์สนิอยูเ่สมอเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและการให้บริการแก่ลกูค้าในสาขาตา่งๆ ทัว่ประเทศ จึงได้ด าเนินโครงการ KK 
Clean & Green รณรงค์ให้สาขาทกุแหง่ร่วมประกวดการจดัระเบียบทศันียภาพภายในสาขาโดยเน้น 2 ด้านหลกัคือ ความสะอาดเป็น
ระเบียบและปลอดภยัและความร่มร่ืนงามตา  

 

8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR 
  ธนาคารสง่เสริมให้พนกังานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันานวตักรรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ
ด าเนินงาน ซึง่หลายโครงการได้น ามาใช้ในการปฏิบตัิงานจริง สง่ผลให้เกิดการประหยดัคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพ  ลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน เพิ่มความพงึพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 ตวัอยา่งนวตักรรมในกระบวนการท างานท่ีรวบรวมไว้ในโครงการ KM Innovation & QCC Award ซึง่ด าเนินการโดยสาย
พฒันาระบบงาน เช่น 

 โครงการ KKTRADE Channel  
 KKTRADE ผลติ Internet TV เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว  และประสทิธิภาพในการน าเสนอข้อมลูการลงทนุ  บทวิเคราะห์  และ
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีถกูต้องและทนัสถานการณ์แก่พนกังาน และ ลกูค้า ผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีสะดวก  ทนัสมยั และเข้าถึงผู้ชมในวง
กว้าง ท าให้พนกังานท่ีรับผิดชอบจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาความรู้ความช านาญของตนตลอดเวลา  

 โครงการลดปริมาณการใช้กระดาษจากการพิมพ์เอกสาร 
 ฝ่ายปฏิบัติการเช่าซือ้ สายปฏิบัติการ  ปรับเปลีย่นวิธีการตรวจสอบเอกสารจากที่ต้องพิมพ์ออกมาใสก่ระดาษ เป็นการ

ตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ สง่ผลให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลงถึงร้อยละ 75 คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่สญัญาเช่าซือ้ บตัรช าระ
เงิน และกรมธรรม์ให้ลกูค้าลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และลดการใช้ทรัพยากรและพลงังานจากการผลติกระดาษใหมอ่ีกด้วย 
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 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งเตือนติดตามเอกสารลูกค้าเช่าซือ้ลง 90 % โดยการใช้ SMS แทนกการ
โทรศัพท์ 

  ศูนย์ปฏิบัติการงานสาขาชลบุรี การเปลีย่นวิธีแจ้งเตือนติดตามเอกสารเพื่อเสยีภาษีรถยนต์ประจ าปีจากลกูค้าเช่าซือ้
รถยนต์ทางโทรศพัท์เป็นการสง่ SMS ผา่นระบบ Internet ของธนาคารแทนการใช้โทรศพัท์ สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่หนึง่ครัง้
ลดลงถึงร้อยละ 90 เพิ่มระดบัความพงึพอใจของลกูค้าจากระยะเวลาติดตอ่สือ่สารท่ีลดลงแตม่ีประสทิธิภาพมากขึน้ และสามารถ
บนัทกึการประวตัิการติดตอ่ในระบบ G-Able ได้โดยอตัโนมตัิ เป็นการลดขัน้ตอนการท างานสง่ผลให้ Call Center มีข้อมลูส าหรับตอบ
ค าถามลกูค้าได้ทนัที  

 โครงการ KK Point : Life & Like 
 สายธนบดีธนกิจ พฒันาบริการให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าโดยยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง  สร้างความแตกตา่ง ด้วย

การให้ลกูค้า  Priority Banking ผู้มียอดเงินฝากและเงินลงทนุอยา่งตอ่เนื่องรวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  เป็นผู้ตดัสนิใจการเลอืกรับ
สทิธิประโยชน์ที่ตนต้องการ ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของตนเอง ซึง่ได้รับการตอบรับท่ีดี ตัง้แตเ่ร่ิมแคมเปญในเดือนพฤษภาคม 2556 และเมื่อ
สิน้สดุแคมเปญในเดือนธนัวาคม 2556 ท าให้มียอดลกูค้าเก่าลงทะเบียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.78 มีลกูค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 70 ราย  

 โครงการลดข้อผิดพลาดของสาขาในการจัดท าข้อมูลเอกสารกองทุน  
 ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน สายปฏิบัติการ สร้าง Checklist และตวัอยา่งแบบฟอร์มที่ถกูต้องให้สาขาน าไปใช้ในการท า

เอกสาร ควบคูก่บัการทบทวนกระบวนการท างานร่วมกบัสาขาผา่นระบบ VDO Conference ผลลพัธ์ที่ได้ คือ ข้อผิดพลาดในการ
จดัท าเอกสารกองทนุลดลง 65.43 % ภายในสองเดือนนบัแตเ่ร่ิมด าเนินโครงการ ท าให้ลกูค้าพงึพอใจในการให้บริการของธนาคาร
เพิ่มขึน้  

 โครงการลดระยะเวลารอสายโทรศัพท์ของลูกค้าเหลือไม่เกิน 10 วินาท ี
 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางการขาย และผลิตภณัฑ์  ปรับเปลีย่นช่วงเวลาท างานของพนกังาน

ให้เหมาะสม ให้พนกังานใหมท่ี่ยงัอยูใ่นช่วงการอบรมทกัษะช่วยรับสายโดยการจดข้อความ เพิ่มเติมช่องทางการให้บริการทางระบบ
ตอบรับอตัโนมตัิ (IVR) ขยายเวลาการบริการลกูค้าเป็น 24ชัว่โมง/วนั เพิ่มช่องทางการติดตอ่ระหวา่งลกูค้ากบัธนาคาร เช่น การฝาก
ข้อความให้ติดตอ่กลบัการแจ้งข้อมลูผา่น website / E-mail และให้หวัหน้าทีมฟังสาย Real Time  ของพนกังานแตล่ะคนที่ใช้เวลาการ
สนทนาเกิน 4 นาที และท า Coaching & Feedback ทนัทีเพื่อให้รับสายลกูค้าได้มากขึน้  

 โครงการเปลี่ยนระบบการจัดแฟ้มการประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคารเป็นการบันทึก
ข้อมูลลงใน  iPad  

  ส านักเลขานุการบริษัท สายส านักผู้บริหาร เปลีย่นวิธีการจดัแฟ้มการประชมุส าหรับคณะกรรมการธนาคารชดุตา่งๆ 
อาทิ คณะกรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่  คณะกรรมการสนิเช่ือและทรัพย์รอขาย คณะกรรมการกลัน่กรอง
กองทนุระดบั 2 จากการพิมพ์ใสก่ระดาษ เป็นการบนัทกึลงใน iPad ของกรรมการแตล่ะทา่น ท าให้คา่ใช้จ่ายจากการใช้กระดาษรวม
กบัการจ้างพนกังาน outsource ลงได้ 186,000 บาท/คณะ/ปี 

 
นวัตกรรมการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารผ่าน CSR Agent 
ตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา ธนาคารมีนโยบายยกระดบับทบาทของพนกังานจิตอาสาให้ครอบคลมุถึงการผลกัดนัการ

ด าเนินงาน CSR in process และการด าเนินงานด้าน Financial Literacy ขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ จึงได้คดัเลอืกพนกังานจิต
อาสากลุม่หนึง่เป็น CSR agent เพื่อปฏิบตัิหน้าที่หลกั ดงันี ้
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(1) ผลกัดนัการด าเนินงาน CSR in process และการด าเนินงานด้าน Financial Literacy ขององค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จ 

(2) เป็นผู้ประสานงานในการประเมินผลกระทบด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมจากการปฏิบตัิงานท่ีอาจมีตอ่ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยี (stakeholders) ในสว่นงานท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อก าหนดแนวทางลดผลกระทบนัน้ๆ  

(3) แจ้งผลการปฏิบตัิหน้าที่กบัฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคมเพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหาและพฒันางานด้าน CSR in 
process และ Financial Literacy ของธนาคาร 

ในปี 2556 ธนาคารมี CSR Agent รวม 262 คน จากหนว่ยงานตา่งๆ ซึง่แผนงานส าหรับ CSR Agent ในปีตอ่ไปการพฒันา
ความรู้ความเข้าใจของ CSR Agents เก่ียวกบัการด าเนินงานด้าน CSR in process เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่พนกังานสว่นใหญ่ของธนาคารอยา่งทัว่ถึง อนัจะน าไปสูก่ารด าเนินงานด้าน CSR in process ของธนาคารในระดบัท่ีลกึซึง้และ
ขยายวงกว้างมากยิ่งขึน้ 

นอกจากการสร้างนวตักรรมเพื่อใช้ในกระบวนการท างานแล้ว ธนาคารให้ความส าคญักบัน าความรู้ความเช่ียวชาญของ
องค์กรและพนกังานมาสร้างประโยชน์ให้สงัคม โดยเน้นเร่ืองการพฒันาความรู้ความสามารถของเยาวชน ลกูค้า นกัลงทนุ และ
ผู้บริโภค ด้วยความเช่ือวา่ทรัพยากรบคุคลเป็นสิง่ส าคญัและมีคา่มากที่สดุในการพฒันาประเทศ  

 
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคล 
 นวัตกรรมการให้ความรู้แก่นักลงทุนในโครงการ KK Intelligent Investment Institute (KK iCube) 
โครงการ  KK Intelligent Investment Institute (KK iCube) เป็นสถาบนัการอบรมด้านการลงทนุ  ซึง่จดัตัง้ขึน้เพื่อให้ความรู้

ด้านการลงทนุอยา่งมีมาตรฐานและครบถ้วนทกุด้านท่ีเก่ียวกบัการลงทนุแก่นกัลงทนุรายยอ่ยทัง้ที่เป็นลกูค้าบริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเท
รด จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรและที่ไมใ่ช่ลกูค้า เพื่อช่วยลดปัญหาเร่ืองความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมลูที่แท้จริง และความรู้ด้านการลงทนุท่ีจ ากดัของนกัลงทนุรายยอ่ย นวตักรรมที่ใช้ในการด าเนินโครงการคือการจดัท าหลกัสตูรที่มี
เง่ือนไข วา่ผู้สมคัรรับการอบรมที่ไมเ่ป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั จะต้องผา่นการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ตามล าดบั 
โดยไมส่ามารถลงทะเบียนอบรมข้ามหลกัสตูรที่ก าหนดได้ สว่นผู้สมคัรรับการอบรมที่เป็นลกูค้าของบริษัท สามารถลงทะเบียนอบรม
หลกัสตูรตา่งๆ ได้โดยไมต้่องผา่นการอบรมหลกัสตูรตามเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด และยงัสามารถเข้าอบรม KK iCube Live (ห้องเรียน 
Online) ได้ 

ปี  2556 KK iCube จดัการอบรม 23 หลกัสตูร โดยมีผุ้ รับการอบรม 2,841 คน ผู้ที่สนใจสมคัรเข้ารับการอบรมสามารถดู
รายละเอียดและขัน้ตอนการสมคัรได้ที่ ศนูย์ข้อมลูลกูค้าสมัพนัธ์ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั โทร.0 -2680-2888 โทรสาร 0 -
2680-2889 อีเมล cs@kktrade.co.th 

 นวัตกรรมการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้สังคม 
 ธนาคารด าเนินโครงการทนุการศกึษาตอ่เนื่องระดบัปริญญาตรี Kiatnakin Responsibility Scholarship โดยมีหลกัเกณฑ์ใน
การคดัเลอืกนิสตินกัศกึษาที่จะได้รับทนุประการหนึง่วา่ “จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และมีประวตัิการบ าเพ็ญประโยชน์ให้สงัคม 
และมีผลการเรียนดี” ซึง่สะท้อนถึงความตัง้ใจของธนาคารในการให้โอกาส “คนดี” ที่มี “ความรู้ความสามารถ” ให้ได้รับโอกาสในการ
พฒันาเต็มศกัยภาพ  

ภายหลงัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ซึง่ร่วมด าเนินโครงการนีก้บัธนาคารได้น าหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไปใช้ในกระบวนการ
คดัเลอืกนกัศกึษาที่จะได้รับทนุอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลยั เพื่อสง่เสริมให้เยาวชนที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้รับโอกาสทาง
การศกึษา ซึง่จะพฒันาเป็นคนดีที่มีคณุคา่ตอ่สงัคมและประเทศชาติตอ่ไปในอนาคต 

mailto:cs@kktrade.co.th
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การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 
 ธนาคารตระหนกัและให้ความส าคญัในเร่ืองการด าเนินการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร  เมื่อ
วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2553 ได้มีมติอนมุตัิเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)   ซึง่โครงการดงักลา่ว เป็นโครงการท่ีได้รับ
การสนบัสนนุการจดัท าโดยรัฐบาลและส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) ด าเนินการโดย
ความร่วมมือของ 7 องค์กร ได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการบริษัทไทย   หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย มีวตัถปุระสงค์เพื่อผลกัดนัให้เกิด
การตอ่ต้านการทจุริตในวงกว้าง 
 ธนาคารและผู้บริหารของธนาคารให้การสนบัสนนุการด าเนินการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  โดยสง่เสริมและเข้าร่วมกิจกรรม/
ประชมุสมัมนาที่เก่ียวข้องในปี 2556  อาทิ 

 ธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานวนัตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 2556 : ACT NOW ร่วมกนัสู้  กอบกู้อนาคต จดัโดยองค์กรตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2556  

 การเข้าร่วมประชมุท าความเข้าใจกรอบของการท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ  ในหวัข้อ   การสือ่สารและ
ขัน้ตอนการก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทจดทะเบียน จดัโดย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 

 การเข้าร่วมสมัมนาในหวัข้อ วิธีการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต จดัโดย สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556    

 การให้ข้อมลูโดยตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย  (ภาคธุรกิจเอกชน ) ที่จดัท าขึน้เพื่อระดม
ความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้องและน าไปใช้เป็นข้อมลูในการติดตามและประเมินมมุมองของภาคเอกชนท่ีมีตอ่ภาพรวมของ
ปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน่ในปัจจบุนั   โดยแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 
2556  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แสดงความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่อยา่งชดัเจน โดยการเขียนบทความวา่ด้วยคอร์รัปชัน่
โดย "หางกระดิกหมา" จากคอลมัน์โกงกินสิน้ชาติ หนงัสอืพิมพ์โพสต์ทเูดย์ และสือ่สารไปยงับคุคลทัว่ไปผา่นเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์  ซึง่ธนาคารยงัได้รวบรวมบทความดงักลา่ว สือ่สารไปยงัพนกังานธนาคารทกุคน ผา่นช่องทางสือ่สารภายใน
ธนาคารในหวัข้อ CEO BLOG บทความดีดีจาก CEO    

 อีกทัง้ ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2556 ได้พิจารณาอนมุตัินโยบาย เร่ือง หลกัการก ากบัดแูล
กิจการ  โดยธนาคารได้ก าหนดบทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม ท่ีวา่  “ธนาคารไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย  เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเป็นภยัต่อ
สังคมและความม่ันคงของประเทศ”   และที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 2556  ได้พิจารณาอนมุตัินโยบาย 
เร่ือง จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทั รซึง่ยดึถือแนวทางการด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิที่ดี มาตรฐานในวิชาชีพ และหลกัธรรมาภิบาล  เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ และสือ่สารให้พนกังานทกุ
คนยดึถือปฏิบตัิร่วมกนั  โดยก าหนดหลกัการส าคญัเพื่อการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  ดงันี ้
 “ธนาคารมีนโยบายห้ามมิให้พนักงานติดสินบน ตอบแทน หรือให้เงนิแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด 
เพื่อรับประโยชน์ในทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ   นโยบายนีค้รอบคลุมถงึการจ่ายเงนิทุก
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ลักษณะไม่ว่าจะถกูกฎหมายหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงนิหรือให้ของขวัญ (รวมถงึสันทนาการ) แก่
เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ พนักงานจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในเร่ืองนัน้ๆ ของธนาคาร“   

 
  ทัง้นี ้ธนาคารอยูร่ะหวา่งการประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และพิจารณาก าหนดนโยบายตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ เพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิเพื่อความเหมาะสม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานธนาคาร  มี
แนวทางในการปฏิบตัทิี่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร   และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน  
 
  ส าหรับบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ  ภายใต้กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร น าโดยบริษัททนุภทัร จ ากดั (มหาชน) และ 3 
บริษัทยอ่ย ได้แก ่บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั  โดยทัง้ 4 บริษัท ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต   
โดยมีความคืบหน้าในการขอรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ ดงันี ้

 บริษัททนุภทัร จ ากดั (มหาชน)  บริษัทได้ด าเนินการทบทวนนโยบายตอ่ต้านการติดสนิบนเพื่อน ามาใช้บงัคบักบับริษัท
ที่อยูภ่ายในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ และอนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี  26 กมุภาพนัธ์  2556   
นอกจากนี ้บริษัทได้จดัท าและยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ตอ่คณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบตัิฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึง่คณะกรรมการได้มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ เมื่อ
วนัท่ี 10 มกราคม 2557  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ได้จดัท าและยื่นแบบประเมินตนเองฯ ตอ่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิเพื่อขอ
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ ในเดือนธนัวาคม 2556  ทัง้นี ้บริษัทก าลงัอยูใ่นระหวา่งรอผลการพิจารณาให้การ
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั  และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั ทัง้สองบริษัทก าลงัอยูใ่นระหวา่ง
จดัท าแบบประเมินตนเองฯ และเมื่อจดัท าแล้วเสร็จ จะด าเนินการยื่นขอรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ ในล าดบั
ถดัไป 
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1111..    การควบคุมภายในการควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเส่ียง และการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
11.1 สรุปภาพรวมการควบคุมภายใน 

 ธนาคารได้ให้ความส าคญัในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยก าหนดให้ผู้บริหาร และพนกังาน ถือปฏิบตัิตาม
แนวทาง ดงันี ้

 สง่เสริม สนบัสนนุ และสร้างกระบวนการเข้าถึงการควบคมุภายใน เพื่อให้เกิดความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีใน
บทบาทหน้าที่ระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน ผา่นกิจกรรมการสือ่สารขององค์กรภายใต้การสนบัสนนุของผู้บริหาร
ระดบัสงู 

 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ทกุหนว่ยงานมีกระบวนการในการก ากบัดแูลตนเอง การควบคมุภายในตามแนวทางการ
บริหารความเสีย่งเชิงบรูณาการ (COSO ERM) 

การควบคุมภายใน 

ธนาคารมีนโยบายที่จะจดัให้มีกระบวนการ การก ากบัดแูลตนเอง การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง ท่ีมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง และผู้บริหารจะด าเนินการทบทวนความมีประสทิธิภาพของกระบวนการทัง้ 3 อยา่งสม ่าเสมอ โดย
กระบวนการดงักลา่ว ครอบคลมุถึง การควบคมุทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบของทางการ โดยได้มีการประเมินระบบการควบคมุภายในตา่ง ๆ ตามองค์ประกอบของการควบคมุ
ภายในแตล่ะด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน การก าหนดวตัถปุระสงค์ การระบเุหตกุารณ์ การประเมินความเสีย่ง การ
ตอบสนองตอ่ความเสีย่ง กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการสือ่สาร และ การติดตามประเมินผล โดยธนาคารได้จดัให้มี
การพฒันากระบวนการทัง้ 3 อยา่งตอ่เนื่อง 

 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง กรอบการก ากบัดแูลที่ดี การควบคมุภายใน ตามแนวทางการการบริหารความเสีย่งของ
องค์กรเชิงบรูณาการ (COSO ERM) ทัง้ 8 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย 

 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
ธนาคารสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในองค์กรตระหนกัถึงความจ าเป็นของระบบการควบคมุ

ภายใน โดยมีคณะกรรมการคอยดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังาน มีการจดัโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   ธนาคารมี
ข้อก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Business Conduct) และข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิ
ตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กรเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 
นอกจากนัน้ธนาคารก าหนดให้มีสายตรวจสอบภายใน สายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และสายบริหารความเสีย่ง เป็นสายงาน
ที่ส าคญัที่สนบัสนนุ  ให้เกิดสภาพแวดล้อมของการก ากบัดแูล การควบคมุภายใน และการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพ 
และมีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน  การจดัซือ้  และการบริหาร
ทัว่ไปท่ีรัดกมุและสามารถป้องกนัการทจุริตได้ ธนาคารมีการจดัท านโยบายการควบคมุด้านการจดัการบคุลากรเก่ียวกบัการ
สรรหาและการจดัจ้างพนกังานท่ีเหมาะสม การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพฒันาพนกังาน ก าหนดให้มีการควบคมุดแูล
การปฏิบตัิงานโดยหวัหน้างาน และมีกระบวนการตรวจทานและถ่วงดลุ (Check and Balance) ที่เหมาะสมของแตล่ะธุรกรรม
ของธนาคาร 
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 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
ธนาคาร โดยแตล่ะสายงาน มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ที่เช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ของธนาคาร และมี

การก าหนดตวัวดัเป้าหมายความส าเร็จ (Balanced Scorecard and Key Performance Indicator) อยา่งชดัเจน กลา่วคือ 
การก าหนดวตัถปุระสงค์เป็นไปอยา่ง SMART คือ Specific มีความชดัเจนและก าหนดผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ที่พนกังาน
ธนาคารทกุคนเข้าใจได้ Measurable สามารถวดัผลการบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ Achievable มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของธนาคารภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั Relevant มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนิน
ของธนาคาร Timeliness ก าหนดระยะเวลาที่จะบรรลวุตัถปุระสงค์ไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นีก้ารก าหนดวตัถปุระสงค์ดงักลา่วเป็นไป
เพื่อให้การด าเนินงานมีประสทิธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกบัพนัธกิจของธนาคารและระดบัความเสีย่งของ
ธนาคารท่ียอมรับได้  

 การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
ธนาคารมีการระบเุหตกุารณ์ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ การด าเนินธุรกิจ ของ

ธนาคาร โดยได้มีการจดัท าแบบทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ที่เหมาะสม มีการประเมินสถานการณ์ในทางลบท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ (Stress Scenario) ประเมินขนาดของความเสยีหายหรือปัญหาที่จะเกิดขึน้ภายใต้ Stress Scenario ตา่งๆ และมีการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกบัความเสยีหายหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ โดยธนาคารได้มีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการและสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบเป็นระยะๆ ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสีย่งของธนาคารแหง่ประเทศไทย  
โดยสายบริหารความเสีย่ง ภายใต้การก ากบัดแูลจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสีย่ง มีกระบวนการในการประเมินความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ ตอ่เนื่องโดย

พิจารณาปัจจยัความเสีย่งทัง้จากภายนอกและภายใน  ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั  
พร้อมก าหนดมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่ง และมาตรการในการลดความเสีย่งเหลา่นัน้  
โดยสายบริหารความเสีย่ง ภายใต้การก ากบัดแูลจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและสือ่สารให้สายงานท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสีย่งที่ก าหนด  และมีการสอบทาน และติดตามผลโดยสายตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้มีการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งๆ เป็นไปตามแผนการบริหารความเสีย่งที่ก าหนดไว้ 

 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) 
ธนาคารโดยสายบริหารความเสีย่ง ร่วมกบัสายงานท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดวิธีการตอบสนองตอ่ความเสีย่งให้อยูใ่นระดบั

ที่ธนาคารยอมรับได้ โดยมีการเลอืกวิธีการจดัการการตอบสนองที่เหมาะสมกบัระดบัความนา่จะเกิดและผลกระทบ โดยการ
เปรียบเทียบกบัต้นทนุและผลประโยชน์ที่ธนาคารได้รับ รวมถึงการติดตามผล และทบทวนมาตรการในการตอบสนองตอ่ความ
เสีย่งตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ 

 กิจกรรมการควบคุมที่ดี (Control Activities) 
ธนาคารมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอ านาจอนมุตัิของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการชดุตา่งๆ ใน

แตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีการแบง่แยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทกึ
รายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการดแูลจดัการทรัพย์สนิออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั  
ในกรณีที่ธนาคารมีการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้อง กบับคุคลดงักลา่ว ธนาคารก าหนด
มาตรการเพื่อการติดตามให้การท าธุรกรรมนัน้ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิที่ก าหนด และในกรณีที่ธนาคารมีเงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ยหรือบริษัทร่วม  ธนาคารมีการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมอยา่งสม ่าเสมอ  รวมทัง้มีการ
ก าหนดทิศทางให้บคุคลที่ธนาคารแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่วถือปฏิบตัิ  โดยมีสายก ากบัการปฏิบตัิ
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ตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้การด าเนินงานของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพื่อลดความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ
และรักษาช่ือเสยีงของธนาคาร  ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึน้ จะมีการตัง้คณะกรรมการหาข้อเท็จจริง ท่ีประกอบด้วย
หนว่ยงานกลาง เพื่อหาข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดดงักลา่ว   

 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
ธนาคารจดัให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนบัสนนุการบริหารจดัการข้อมลู และการสือ่สารภายในท่ีดี ชดัเจน 

ทัว่ถึงทัง้องค์กร ทนัเหตกุารณ์ เพื่อการตดัสนิใจ โดยการจดัเก็บข้อมลูเป็นหมวดหมู ่ครบถ้วนในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ธนาคารมี
คณะกรรมการพฒันาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาระบบงาน กระบวนการท างาน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและนโยบายของธนาคาร รวมถึงการพฒันากระบวนการ การเรียนรู้ผา่น
ระบบการจดัการองค์ความรู้  (Knowledge Management) เพื่อให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และน าไปใช้เพิ่ม
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน ควบคูไ่ปกบัการพฒันาพนกังาน ให้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ ที่พร้อมจะให้ความรู้ ค าแนะน า
แก่ ลกูค้า คูค้่า และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่ธนาคารก าหนด 

 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
ธนาคารมีกระบวนการ ขัน้ตอน และเคร่ืองมือที่สนบัสนนุให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตา่งๆ สามารถติดตามการ

ปฏิบตัิงาน การพฒันาประสทิธิภาพ และการประเมินผล ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีตวัชีว้ดัที่ชดัเจน (Balanced Scorecard and 
Key Performance Indicator) เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ผลการปฏิบตัิงาน และประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในยงั
ด าเนินการอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป ข้อบกพร่องตา่งๆ ได้รับการ
แก้ไขอยา่งทนัทว่งที ธนาคารก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน การปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบเป้าหมายแผนงานเป็น
รายไตรมาส เป็นรายเดือน ตามล าดบัความส าคญั และผลกระทบ รวมถึงความเสยีหายที่เกิดขึน้ เพื่อประเมินผล และทบทวน
กระบวนการ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และประสทิธิภาพของเคร่ืองมือบริหารความเสีย่งที่ใช้ โดยพิจารณา และสอบทานจาก
รายงานผลการด าเนินงาน รายงานการประชมุ รายงานความเสยีหาย รวมถึงเร่ืองร้องเรียนที่มีการด าเนินการ และผลการ
ประเมินตนเองตามแบบประเมินที่หนว่ยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการก ากบัดแูลตนเองที่มีการสุม่ตรวจสอบเป็นระยะ โดย สาย
ก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ สายบริหารความเสีย่ง และสายตรวจสอบภายใน  รวมทัง้การติดตามโดยผู้ตรวจสอบบญัชี
ภายนอก และคณะกรรมการธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่วา่ธนาคารมีระบบการควบคมุภายในอยา่งเหมาะสมสามารถบรรลเุป้าหมายของธนาคารได้อยา่งแนน่อน 

 

11.2  รายงานการก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          รายละเอียด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” อยูใ่นเอกสารแนบ 4 
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11.3  สรุปความเห็นของคณะกรรมการธนาคารต่อการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวา่ ธนาคารและบริษัทยอ่ย มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 

สามารถป้องกนั ทรัพย์สนิของธนาคารและบริษัทยอ่ย อนัเกิดจากการท่ี กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ี
อ านาจได้ ในรอบปีที่ผา่นมาธนาคารและบริษัทยอ่ยมีข้อบกพร่อง ในระดบัปฏิบตัิการบางประการ เก่ียวกบัระบบการควบคมุ
ภายใน ซึง่ผู้บริหารได้ให้ความส าคญัในการปรับปรุงแก้ไขอยา่งจริงจงั ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ ไมม่ีความเห็นที่แตกตา่ง
จากคณะกรรมการธนาคาร ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อสงัเกตที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการควบคมุภายในประการใด นอกจากนีก้ารท า
รายการระหวา่งกนัของธนาคารกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ เป็นการท ารายการระหวา่งกนัตามปกติธุรกิจ
ทัว่ไป ซึง่ธนาคารได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว   

ธนาคารมีการจดัท าแบบประเมินการควบคมุภายใน และแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทกุปี 
 
11.4  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2555 ได้เห็นชอบให้รับ นายณรงค์ 
ปรีดานนัท์ ในต าแหนง่ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายตรวจสอบภายใน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิแล้ว 
ซึง่นายณรงค์ ปรีดานนัท์ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบนัการเงินชัน้น ามากวา่ 20 ปี ได้รับการอบรมใน
หลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายในอยา่งเพียงพอ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงาน
ของธนาคาร จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสม  ทัง้นี ้การพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิ
จ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารง
ต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 
11.5  หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัศกุร์ที่ 31 มกราคม 2557 มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ นายอภิชาติ 
จงสงวนประดบั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นหวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ สายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
ทัง้นี ้ให้มีผลวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นต้นไป  และธนาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้ดงักลา่วแ 

นายอภิชาติ จงสงวนประดบั มีประสบการณ์ด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน การก าหนดนโยบายในการก ากบั
ดแูล ในด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ และงานตรวจสอบภายในของสถาบนัการเงิน รวมระยะเวลา 17 ปี  รวมถึงได้รับอบรมที่เก่ียวข้อง 
อาทิหลกัสตูรผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์  (Compliance Officer) จดัโดย ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย ร่วมกบัคณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   และสมาคมธนาคารไทย ความรู้เก่ียวกบัการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
(ASCO Compliance Training Program) จดัโดยสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย ) โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้า
งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานปรากฏในเอกสารแนบ 3 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน  มีดงันี ้
1) วางแผนกลยทุธ์ของสายงาน (แผนธุรกิจ  แผนงบประมาณ แผนอตัราก าลงั) ให้สอดคล้องกบัทิศทางและกล

ยทุธ์ขององค์กร 
2) ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน และวตัถปุระสงค์ของสายงาน ตลอดจนตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานกบัผู้บริหาร 

เพื่อให้เหมาะสมกบัทิศทางขององค์กร 
3) จดัท าหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ก ากบัดแูล  ติดตาม  และท าการประเมินผลการการ

ปฏิบตัิงานของสายตามวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดัผลงานท่ีก าหนด 
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4) ก าหนดและอนมุตัินโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
5) พฒันาระบบก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์  โดยสรุป และปรับปรุงฐานข้อมลูกฎหมายให้เป็นปัจจบุนั และ

เผยแพร่ค าสัง่ ระเบียบงาน นโยบายและคูม่ือปฏิบตัิงาน รวมทัง้เผยแพร่ใน KM 
6) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนเตรียมการจดัอบรมด้านนโยบาย การปฏิบตัิ หรือความรู้อื่นๆ ที่เก่ียวกบั

กฎหมาย ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะในการออกผลติภณัฑ์ หรือธุรกรรมทางการเงิน
ใหมก่บักรรมการ ผู้บริหาร สายงาน และพนกังาน 

7) ประเมินความเพียงพอและประสทิธิผลของกระบวนการท างาน และหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบตัิงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ร่วมกบัสายงานอื่นๆ 

8) ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการการ เก็บหนงัสอืสญัญาที่ ธนาคารท ากบัลกูค้าทัง้หมด อนัได้แก่ สญัญา        
เช่าซือ้ สญัญาสนิเช่ือ สญัญาเงินกู้อื่นๆ เป็นต้น 

9) ก าหนดแนวทางในการ สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีก ากบัดแูลธุรกิจ
สถาบนัการเงิน  และประเมินผล และรายงานความเสีย่งด้านการก ากบัดแูลที่อาจเกิดขึน้กบักิจการ 

10) ก าหนดแนวทางในการ สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายธนาคาร ค าสัง่ หรือระเบียบงาน ตามอ านาจอนมุตัิ 
และคูม่ือปฏิบตัิงาน 

11) ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ร่วมกบัสายงานอื่น 
12) ก ากบัดแูล  และติดตามการท าธุรกรรมของสายงานตา่งๆ และน าสง่ให้ปปง. รวมถึงวิเคราะห์ และสอบสวน

ธุรกรรมที่นา่สงสยั และเตรียมรายงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั 
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1122..    รายการระหว่างกันรายการระหว่างกัน  
 

ในปี 2555  และปี 2556 ธนาคารมีการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่เก่ียวข้องกบัธนาคาร ซึง่เป็นรายการท่ี
สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และมีการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องของการท ารายการ ซึง่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  โดยรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 
ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และได้เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6.34   
  
12.1 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  
 ธนาคารให้ความส าคญัตอ่การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การพิจารณาเข้าท ารายการระหวา่งกนักบั
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ธนาคารจะพิจารณาเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก รวมทัง้
ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในรายการใด จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการอนมุตัิ
รายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารจะเปิดเผยข้อมลูเพื่อความโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
12.2 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ในปี 2554 – ปี 2556 ธนาคารมีรายการระหวา่งกนั ดงันี ้

 รายการสินเชื่อ เงนิรับฝาก และภาระผูกพัน  
เงินให้สนิเช่ือ เงินรับฝาก และจ านวนเงินการก่อภาระผกูพนัแก่กรรมการ ผู้บริหารส าคญัของธนาคาร บคุคลที่

เก่ียวข้องกนั และกิจการท่ีกรรมการ ผู้บริหารส าคญัของธนาคาร  และบคุคลที่เก่ียวข้องกนัถือหุ้นรวมกนัตัง้แตร้่อยละ 10  
ขึน้ไปของทนุท่ีช าระแล้วของกิจการ  

 รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญ 
รายการบญัชีเพิ่มเติมระหวา่งธนาคารกบับริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ซึง่ธนาคารใช้ราคาตลาดในการคิดราคา

ระหวา่งกนั โดยเป็นเง่ือนไขปกติของการท าธุรกิจ หรือเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงกนัไว้   



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-12 หน้า 12-2 

 

ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการ 
   ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  

1. บริษัท 
โชตธินวฒัน์ 
จ ากดั 

กิจการท่ีผู้บริหารและบคุคลที่
เก่ียวข้องถือหุ้น/มีอ านาจควบคมุ
หรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญั โดยถือหุ้นในบริษัท 
โชตธินวฒัน์ จ ากดัร้อยละ 99.96 

ธนาคารเช่าพืน้ท่ี จาก
บริษัท โชตธินวฒัน์ 
จ ากดั  เพ่ือใช้ เป็น
สถานท่ีจดัเก็บ รถยดึ
และใช้ เป็นสถานท่ี
ประมลูรถยดึ  

8.9 8.9 
 

9.7 
 
ธนาคารจ่าย คา่เช่าและ
คา่บริการส าหรับพืน้ท่ีท่ีใช้เป็น
สถานท่ีจอดและประมลูรถยดึ
ของธนาคารท่ีมีความตอ่เน่ือง
มาตัง้แตปี่  2547  โดยอตัรา คา่
เช่าและคา่บริการ มี เง่ือนไขที่
เทียบเคียงได้กบัราคาตลาด 

2. กรรมการ/
ผู้บริหาร/
บคุคลที่
เก่ียวข้อง  

กรรมการ ผู้บริหาร ของธนาคาร 
และบคุคลที่เก่ียวข้อง  

- ดอกเบีย้จ่าย 
- เงินรับฝาก  
- เงินกู้ ยืม  
- เงินให้สินเช่ือ 

9.1 
267.4 
42.8 

- 

8.1 
422.9 
28.1 
94.3 

14.2 
476.5 
14.3 

134.3 

ธนาคาร ให้บริการ สินเช่ือ และ
การรับฝากเงิน ตาม อตัรา
ดอกเบีย้ปกติ ในอตัราเดียวกบั
ลกูค้าทัว่ไป  

3. กรรมการ/
ผู้บริหาร 

กรรมการ ผู้บริหาร ของธนาคาร รายได้คา่นายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์  
  

1.2 1.9 19.5 บล.เคเคเทรดให้บริการ
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดย
คดิคา่นายหน้าในอตัราเดียวกบั
ลกูค้าทัว่ไป 

หมายเหตุ:  รายละเอียดเพิ่มเตมิรายการระหวา่งกนัของธนาคารและบริษัทย่อย พิจารณาได้จากหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เร่ือง
รายการกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั หมายเหตท่ีุ 7.32 ของงบการเงินประจ าปี 2554  หมายเหตท่ีุ 7.34 ของงบ
การเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  และหมายเหตท่ีุ 6.34 ของงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 

 

 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ธนาคารและบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายสนบัสนนุการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ แตห่ากมีรายการระหวา่งกนัเกิดขึน้ก็จะเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร ซึง่เป็นรายการท่ีมีราคาหรือ
เง่ือนไขไมแ่ตกตา่งจากที่ธนาคารท ากบับคุคลภายนอก โดยธนาคารและบริษัทยอ่ยมีการตรวจสอบรายการระหวา่งกนัเป็น
ประจ าทกุไตรมาสและจะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ที่มีรายการท่ีไมป่กติ 
 
12.4 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถอืหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถอื     

หุ้นของบริษัทโดยตรง 
ธนาคารไมม่ีนโยบายให้บคุคลซึง่มีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทยอ่ยแทนธนาคาร 
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  
 
13.1. ข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ก. สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา  
 งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ส าหรับปี 2553–2555  ตรวจสอบโดย  ดร.ศภุ
มิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซึง่ได้แสดง
ความเห็นและรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไขและมีข้อสงัเกต  (งบการเงินดงักลา่วถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญั ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) และงบการเงินรวมส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556  สอบทานโดย นายชวาลา 
เทียบประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซึง่ได้แสดงความเห็น
และรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเง่ือนไขและมีข้อสงัเกต 

ข. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในปี 2555 - 2556 
1) เกณฑ์การจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมได้รวมรายการบญัชีของส านกังานใหญ่และสาขาธนาคารทกุแหง่และบริษัทยอ่ยที่ธนาคารมีอ านาจในการควบคมุ 
โดยได้ตดัรายการค้าและยอดคงเหลอืที่ส าคญัระหวา่งกนัออกแล้ว บริษัทยอ่ยเหลา่นีซ้ึง่เป็นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ในประเทศไทยมีดงันี ้ 

 ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) บริษัท 

31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 
บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 99.93 99.97 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย์ 99.68(1) 99.94(2) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั   ธุรกิจหลกัทรัพย์  99.99 99.96(3) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั ธุรกิจจดัการกองทนุ 99.92(3) 99.96(3) 
บริษัทส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั ส านกักฎหมาย 99.93 99.93 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 ธุรกิจลงทนุ 99.95 99.95 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 ธุรกิจลงทนุ 99.59 99.59 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 ธุรกิจลงทนุ 99.97 99.97 
กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง ธุรกิจลงทนุ 98.91 98.91 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้1 ธุรกิจลงทนุ 99.52 99.52 
กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร็อพเพอร์ตี ้3 ธุรกิจลงทนุ 98.77 98.77 
กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกิจลงทนุ 95.72 95.72 
กองทนุรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกิจลงทนุ 94.03 94.03 

(1)  ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.75 
(2)  ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.97 
(3)  ถือหุ้นผ่านบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99 

งบการเงินรวมส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 ไมไ่ด้รวมงบการเงินของบริษัท ซีเอ็มไอซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จ ากดั ซึง่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 80.58 เนื่องจากธนาคารได้รับโอนหุ้นสามญั
มาจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้และธนาคารมีความตัง้ใจถือเงินลงทนุดงักลา่วเป็นการชัว่คราว และไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ 
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2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมแ่ละปรับปรุงใหมม่าถือปฏิบตัิ 
 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม2556ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้น าน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมแ่ละปรับปรุงใหม่ มา
ถือปฏิบตัิซึง่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงิน     ที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 
ในการจดัท างบการเงิน ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 2.1 
  

3)  การเปลีย่นแปลงประมาณการบญัชี 

 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 ธนาคารได้เปลีย่นวีธีการพิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้กลุม่
ขนสง่ (Fleet) โดยพิจารณาจากการจดัชัน้ลกูหนี ้  มลูคา่หลกัประกนัและอตัราที่ใช้ในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่จากเดิมธนาคารได้พิจารณากนัเงินส ารองเป็นกลุม่ลกูหนี ้ (Collective Approach) โดย
พิจารณาจากผลขาดทนุจากประสบการณ์ในอดีต ซึง่ค านวณจากคา่ความนา่จะเป็นท่ีลกูหนีจ้ะผิดนดัช าระหนี ้ (Probability of 
default) และร้อยละของความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนีต้อ่ยอดหนี ้ (Loss given default) และปรับปรุง
เพิ่มเติมด้วยการพิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้หนีท้ี่ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยข้างต้น ซึง่การ
เปลีย่นแปลงข้างต้นนีไ้มม่ีผลกระทบตอ่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 
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ค. ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงนิสด 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(หน่วย : พันบาท) 

2554 
ปรับปรุงใหม่ 

2555 2556 

สินทรัพย์ 
  

 
 เงินสด  381,614 1,392,284      1,230,769  

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  16,081,082 7,525,276      9,728,606  

 สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์   - 87,585         373,561  

 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ  26,753,350 37,623,838     26,970,711  

 เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ  5,291,730 4,726,345 3,884,705  

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ  77,518 77,746 57,300      

 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ  
  

 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 151,922,307 190,260,441   213,404,498  

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ 446,249 606,437         614,483  

ดอกเบีย้ค้างรับ 798,198 1,010,596      1,250,012  

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 153,166,754 191,877,474   215,268,993  

หกั รายได้รอตดับญัช ี (16,619,783) (21,872,843)   (23,215,481) 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5,119,272) (6,143,902)     (7,251,648) 

หกั คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (733) (27,789)         (23,415) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 131,426,966 163,832,940   184,778,449  

 ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ  6,543,304 4,979,625      4,102,669  

 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  938,478 1,369,832      1,223,427  

 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 292,432 325,486         425,028  

 คา่ความนิยม  56,071 3,085,290      3,085,607  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัช ี 668,882 618,666         720,745  

 ลกูหนีจ้ากการซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  279,192 4,818,085     10,207,069  

 ลกูหนีส้ านกัหกับญัช ี 33,168 756,716         460,995  

 สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ  1,171,829 1,792,966      1,859,483  

 รวมสินทรัพย์  189,995,616 233,012,680   249,109,124  

 
 
 



            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-13 หน้า13- 4 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(หน่วย : พันบาท) 

2554 
ปรับปรุงใหม่ 

2555 2556 

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
  

 

 เงินรับฝาก  69,039,581 153,027,238   145,996,498  

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  5,220,382 5,468,407      6,656,021  

 หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม  231,839 374,595         414,296  

 หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์  701 7,931         634,115  

 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม  86,012,821 29,123,336     42,569,029  

 ประมาณการหนีส้ิน  223,676 327,599         374,709  

 หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี - 163,329         126,893  

 เจ้าหนีส้ านกัหกับญัช ี 90,294 149,364      1,050,733  

 เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  170,996 4,757,450      8,886,919  

 ดอกเบีย้ค้างจา่ย  872,048 834,779      1,059,165  

 เจ้าหนีอ่ื้น  1,537,726 1,962,853      1,910,219  

 เจ้าหนีก้รมบงัคบัคด ี 575,380 575,380         575,380  

 ภาษีเงินได้นิติบคุคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจา่ย  61,583 376,285         526,922  

 หนีส้ินอ่ืน  1,694,365 2,666,576      3,183,804  

 รวมหนีส้ิน  165,731,392 199,815,122   213,964,703  

 สว่นของเจ้าของ  
  

 

ทนุจดทะเบียน  
  

 

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

 ทนุที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วเต็มมลูคา่  
  

 

 หุ้นสามญั 838,833,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 6,343,289 8,328,319      8,388,331  

 สว่นเกินมลูคา่หุ้น  3,715,267 9,088,009      9,203,653  

 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ  1,150,683 1,121,989         580,178  

ก าไรสะสม - จดัสรรแล้ว   
 

    ส ารองตามกฎหมาย 722,846 782,332 852,337 

    อ่ืน ๆ 380 380 380 

   ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 11,952,624 13,577,141 15,919,050 

 รวมสว่นของบริษัทใหญ่  23,885,089 32,898,170 34,943,929 

 สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ  379,135 299,388 200,492 

 รวมสว่นของเจ้าของ  24,264,224 33,197,558 35,144,421 

 รวมหนีส้ินและสว่นของเจ้าของ  189,995,616 233,012,680 249,109,124 



            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-13 หน้า13- 5 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

(หน่วย : พันบาท)     2554        2555       2556 
รายได้ดอกเบีย้ 11,296,385 14,451,703      15,808,672  
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 4,820,659 7,338,953         7,461,695  

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 6,475,726 7,112,750         8,346,977  
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 1,573,428 2,572,765         4,838,173  
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 154,092 292,147           480,966  

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 1,419,336 2,280,618         4,357,207  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ (11,640) 225,865            442,681  
ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 179,544 443,304            636,768  
ก าไร(ขาดทนุ)จากการขายทรัพย์สนิรอการขาย 1,244,851 1,223,813            (54,709) 
รายได้จากเงินปันผล 54,943 22,567            205,659  
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 166,901 208,714            275,973  

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 9,529,661 11,517,631       14,210,556  
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ 

  
 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,340,283 3,034,642      4,030,520  
คา่ตอบแทนกรรมการ 13,331 18,967           18,333  
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ 859,225 1,026,197      1,125,825  
คา่ภาษีอากร 270,843 288,136         347,337  
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ทรัพย์สนิรอการขาย (โอนกลบั) (110,748) 85,987      (299,224) 
อ่ืนๆ 1,457,599 1,475,500      1,356,692  

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ 4,830,533 5,929,429      6,579,483  
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 1,277,642 1,554,971      2,240,155  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 3,421,486 4,033,231      5,390,918  
หกั ภาษีเงินได้ 1,121,548 605,446         951,043  

ก าไรสุทธิ 2,299,938 3,427,785      4,439,875  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  
 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้อง (67,862) (67,273)          14,240  
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่หลกัทรัพย์เผ่ือขาย (16,954) 81,446     (687,362) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากประมาณการโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (31,487) 15,841          (2,057) 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน 40,532 (43,896)         137,549  

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (75,771) (13,909)      (537,630) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 2,224,167 3,413,876      3,902,245  

   
 

การแบ่งปันก าไรสทุธิ         -  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,272,627 3,391,287      4,418,191  
                                       -  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 27,311 36,498          21,684  
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม   - สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,192,225 3,375,257      3,878,818  

                                        - สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 31,942 38,619           23,427  
ก าไรตอ่หุ้นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  -  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 3.59 4.88 5.29 
                                                    -   ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 3.57 4.85 5.25 



            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-13 หน้า13- 6 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด  

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
    2554 

     ปรับปรุงใหม่ 
      2555   2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,421,486  4,033,231         5,390,918  

คา่เสื่อมราคา 317,320         350,361            370,358  
รายจ่ายตดับญัชี 102,179         110,628            105,404  
(สว่นลด) สว่นเกินตดัจ าหน่ายของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 62,903        (391,998)            (33,118) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 1,549,677      1,754,727         2,485,717  
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 2,106            1,724               3,003  
(ก าไร) ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้อง 104,360              (919)             47,998  
ขาดทนุ (ก าไร) จากการโอนเงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ ยืม (154,359)           (6,284)            (35,654) 
ขาดทนุ (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ 4,999         291,218               6,672  
ขาดทนุจากการลดราคาเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (โอนกลบั) (375)         (26,336)           516,646  
ขาดทนุจากการลดราคาทรัพย์สนิรอการขาย (โอนกลบั) (110,748)          85,987           (299,224) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์อ่ืน            39,364             3,108             (10,720) 
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (26,454)        (323,867)          (553,346) 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายลกูหนีเ้งินให้สนิเช่ือ                    -             57,672  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์            (7,451)           (7,199)            (24,436) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 1,422          13,788                  721  
คา่เสียหายจากการผิดสญัญาเข้าประมลูทรัพย์                    -                  -    - 
รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (6,475,726)     (7,112,750)       (8,346,977) 
รายได้เงินปันผล (54,943)         (22,567)          (205,659) 
เงินสดรับดอกเบีย้ 11,147,928    14,183,297        15,581,083  
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (4,402,374)     (7,380,216)       (7,237,211) 
เงินปันผลรับจากหุ้น 51,611          39,896            204,479  
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,229,077)        (256,011)          (617,808) 
คา่ใช้จ่ายประมาณการหนีส้นิเพิ่มขึน้ (ลดลง) (9,553)          16,632              23,862  
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึน้ (ลดลง)  (119)           (1,685)              2,404  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง            81,841          601,390            360,669  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 4,416,017     6,013,827        7,735,781  
สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (8,110,423) 9,504,043       (3,653,123) 

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ -              (997) (267,681) 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและเผ่ือขาย (16,403,229) (6,501,311)        8,270,397  

เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้อง          674,763           462,983            505,906  

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ - -             33,075 

เงินให้สนิเช่ือและลกูหนี ้ (30,186,212) (36,085,413)      (26,999,543) 

           ทรัพย์สนิรอการขาย 3,100,620       3,584,394         5,320,349  

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 134,364 (150,681)       (5,388,984) 

ลกูหนีส้ านกัหกับญัชี 107,612 (446,779)           295,721  
สนิทรัพย์อ่ืน 16,597 (340,147)          (273,085) 
    



            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-13 หน้า13- 7 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)  

 
     2554 

       ปรับปรุงใหม่ 
           2555        2556 

หนีส้ินด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    
เงินรับฝาก (6,891,688) 83,987,657       (7,030,740) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน      2,018,440  248,025        1,187,614  
หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม (50,765) 142,756             39,701  
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ - (474) 576,179 
เงินกู้ยืมระยะสัน้    47,259,969  (56,181,846)       (5,299,060) 
เจ้าหนีส้ านกัหกับญัช ี           74,159  (416,414)           901,369  
เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (304,857) 857,891        4,129,469  
เจ้าหนีอ่ื้น         436,119  406,407            (49,966) 
หนีส้ินอ่ืน (1,090,429) 112,436           177,633  

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (4,798,943) 5,196,357      (19,788,988) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยาว (371,514) (602,940) (5,228,847) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยาว      2,637,667           515,251         7,010,899  
เงินสดรับจากการรวมกิจการ      (205,973)       1,095,254  - 
เงินสดจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเพ่ือซือ้หุ้นเพ่ิม                    -             (63,038) - 
เงินสดจา่ยสว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ (338,077) (406,954) (228,664) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์             8,376               7,547              25,673  
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (134,662) (113,899) (191,834) 
  เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 1,595,817 431,221         1,387,247 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ      1,337,853           190,936            175,656  
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้       8,772,000      18,225,688        34,841,475  
เงินสดจา่ยเพ่ือการไถ่ถอนหุ้นกู้  (5,327,000) (20,296,700)      (16,096,722) 
เงินปันผลจา่ย (1,522,350) (1,719,935)       (2,004,631) 
เงินปันผลจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย                    -    (3,884)            (93,619) 
เงินลดทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย (11,963) (84,107)            (27,698) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 3,248,540 (3,688,002)       16,794,461  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่ม(ลดลง)ขึน้สทุธิ 45,414 1,939,576       (1,607,280) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม  853,059 898,473        2,838,049  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 898,473 2,838,049        1,230,769  

    

 



            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-13 หน้า13- 8 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
อัตราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS)  

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)      
อตัราก าไรขัน้ต้น(A) 61.3 55.2 61.5 
อตัราก าไรสทุธิ 23.5 28.7 30.1 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 9.9 12.3 13.0 

อตัราดอกเบีย้รับจากเงินให้สินเช่ือ(B)    7.8 7.9 7.9 
อตัราดอกเบีย้จ่าย(C) 3.5 4.0 3.9 
ส่วนตา่งอตัราดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือ 4.3 3.9 4.0 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 3.2 4.4 5.0 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency Ratio)     

อตัราส่วนรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สินทรัพย์(D) 3.9 3.4 3.5 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.4 1.6 1.8 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.1 0.1 0.1 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)     

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของเจ้าของ  6.8 6.0 6.1 

อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม 87.4 92.6 101.0 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก 196.6 110.4 130.7 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝากและเงินกู้ ยืม 87.6 92.8 101.2 

อตัราส่วนเงินฝากตอ่หนีส้ินรวม 41.7 76.6 68.2 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 53.3 58.9 50.3* 
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 15.40 14.69 13.66 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)     
อตัราส่วนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สินเช่ือรวม 3.5  3.4 3.2 
อตัราส่วนหนีส้ญูตอ่สินเช่ือรวม 0.5 0.4 0.7 

อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ตอ่สินเช่ือรวม  3.5 3.3 3.8 
อตัราส่วนดอกเบีย้ค้างรับตอ่สินเช่ือรวมและดอกเบีย้ค้างรับ 0.6 0.6 0.7 

อัตราส่วนอ่ืนๆ (Other Ratio)     

อตัราส่วนเงินกองทนุสภาพคล่องตอ่หนีส้ินทัว่ไป  (NCR เกณฑ์ กลต.) 
 

  
บล.เคเคเทรด  (เดมิช่ือ บล.เกียรตนิาคนิ) 
บล.ภทัร 

125.43 
85.67 

69.34 
52.83 

159.26 
36.73 

*ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2557 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2557 มีมติอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 2.65 บาท โดยธนาคารได้
จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เม่ือวนัศกุร์ที่ 27 กนัยายน 2556 คงเหลือจา่ยในงวดนีอี้กในอตัราหุ้นละ 1.65 บาท 

(A) อตัราก าไรขัน้ต้น = รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสทุธิ/รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล 
(B) อตัราดอกเบีย้รับ = รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล/(เงินให้สินเช่ือเฉลี่ย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบีย้เฉลี่ย) 
(C)  อตัราดอกเบีย้จา่ย = คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้/(เงินฝากเฉลี่ย+เงินกู้ยืมเฉลี่ย+หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถามเฉลี่ย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินที่มี

ดอกเบีย้เฉลี่ย) 
(D) อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สินทรัพย์ = รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสทุธิ/สินทรัพย์เฉลี่ย   
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MMDD&&AA))  
 

อธิบายการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว  โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานรวม และฐานะ
การเงินรวมส าหรับงวดปี 2556 กบังวดปี 2555 

ภาพรวมการด าเนินธุรกิจในปี 2556 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารยงัคงขยายสนิเช่ืออยา่งตอ่เนื่อง โดยเน้นสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้วและสนิเช่ือเอสเอ็มอีโดยเฉพาะสนิเช่ือธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ในตา่งจงัหวดัที่มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ดี แตด้่วยปัญหาคณุภาพสนิเช่ือที่ทยอยเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง จึงเป็นการ
เติบโตอยา่งระมดัระวงัทัง้ในสว่นของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบกบัติดตามภาวะเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรมยานยนต์และอสงัหาริมทรัพย์อยา่งใกล้ชิด สง่ผลให้สนิเช่ือรวมในปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 12.9 จากสิน้ปี 2555  

หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้รวมตอ่สนิเช่ือรวม ณ สิน้ปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 3.8 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 3.3  ณ สิน้ปี 2555  เป็นผล
จากสนิเช่ือเช่าซือ้มีหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้เทา่กบัร้อยละ 2.1 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.6   โดยธนาคารมีอตัราสว่นส ารองทัง้สิน้ตอ่ส ารอง
ตามเกณฑ์เทา่กบัร้อยละ 186.7  เทียบกบัร้อยละ 140.0 ณ สิน้ปี 2555  เป็นผลจากธนาคารได้ใช้วิธี Collective Approach ในการกนั
เงินส ารองตามเกณฑ์ส าหรับสนิเช่ือเช่าซือ้รายยอ่ยตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2556  นอกจากนี ้ธนาคารได้ตัง้ส ารองทัว่ไปจ านวน 805 
ล้านบาท เพื่อรองรับความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  

อยา่งไรก็ดี จากสถานการณ์ราคารถยนต์มือสองที่ราคาลดต ่าลงร้อยละ 20 -25 เมื่อเทียบกบัปี 2554 และปี 2555  และ
คณุภาพสนิเช่ือเช่าซือ้ลดลงตัง้แตต้่นปี 2556  ดงันัน้ ในการบริหารจดัการและควบคมุปริมาณหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ของสนิเช่ือเช่า
ซือ้ จึงเกิดการขาดทนุจากการขายรถยดึตอ่เนื่องในปีนีจ้ านวน 1,135 ล้านบาท   

ด้านเงินฝาก ธนาคารได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ ( Smart Saving) ลง 25 bps ตัง้แตป่ลายไตรมาส 1/2556 
และได้ออกโปรโมชัน่เงินฝากประจ าในระยะเวลาตา่งๆ กนัอยา่งตอ่เนื่อง  ส าหรับเงินกู้ยืม ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ ระยะสัน้อายไุมเ่กิน 270 
วนั มลูคา่ 15,905 ล้านบาท และหุ้นกู้ ระยะยาวมลูคา่ 8,160 ล้านบาท ประกอบกบัระดบัอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ทรงตวัตอ่เนื่องตัง้แต่
เดือนธนัวาคม 2555 จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ร้อยละ 2.75 ก่อนจะปรับลดลง 25 bps เป็นร้อยละ 2.50 และลดลงเหลอื
ร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4/2556 สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้จ่ายเทา่กบัร้อยละ 3.9 และสว่นตา่งอตัราดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือเทา่กบัร้อยละ 
4.0  

ธุรกิจบริหารหนี ้ธนาคารขายทรัพย์รอการขายได้จ านวน 2,777 ล้านบาท และมีก าไรจากการขายทรัพย์รอขายจ านวน  
1,081  ล้านบาท  

 
ธุรกิจตลาดทนุ 
ภาวะตลาดทนุในปี 2556 ได้รับผลกระทบจากการไหลออกของ เม็ดเงินลงทนุตา่งชาติ จากขา่วการปรับลดวงเงินมาตรการ

ผอ่นคลายเชิงนโยบาย ( QE หรือ Quantitative Easing) ของธนาคารกลาง สหรัฐ นกัลงทนุมีความกงัวลตอ่ความไมแ่นน่อนทาง
การเมืองของไทย และเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัต ่ากวา่ที่คาดการณ์ โดย ณ สิน้ปี 2556 ดชันี SET index ปิดที่ 1,298.71 จดุ ลดลง
ร้อยละ 6.7 จากสิน้ปี 2555  

มลูคา่ซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั (SET และ mai) ในปี 2556 เทา่กบั 50,329 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 32,304 ล้านบาท ในปี 2555 โดย
บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั (มหาชน) (บล.ภทัร) และบริษัทหลกัทรัพย์เคเคเทรด จ ากดั (บล.เคเคเทรด) มีสว่นแบง่ตลาด ( SET และ 
mai ไมร่วมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท) ที่ร้อยละ 4.39 และร้อยละ 1.30 ตามล าดบั หากพิจารณาสว่นแบง่ตลาดรวมจะเทา่กบั
ร้อยละ 5.69 เป็นอนัดบั 4 จ านวนบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้หมด 33 แหง่    
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ในปี 2556 บล.ภทัร ได้ท าธุรกรรมด้านวานิชธนกิจใหญ่ๆ หลายรายการ เช่น การเสนอขายกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบขนสง่มวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) และหุ้นเพิ่มทนุบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แก่ประชาชนทัว่ไป
ครัง้แรก โดยบล.เคเคเทรด ได้เป็นผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหุ้นดงักลา่วด้วย นอกจากนี ้บล.ภทัร ยงัเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินให้กบั The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (“BTMU”) ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

  ผลการด าเนินงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อย 
 เป้าหมายตา่งๆ (ร้อยละ) เป้าหมาย 

ปี 2556 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2556 ไตรมาส 
1/2556 

ไตรมาส 
2/2556 

ไตรมาส 
3/2556 

ไตรมาส 
4/2556 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ (ROAE)       
      ก าไรสทุธิสว่นของธนาคารตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ 13.0-15.0 13.0 13.9 14.6 11.7 12.0 
      ก าไรเบ็ดเสร็จสว่นของธนาคารตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ - 11.4 14.7 9.1 10.0 11.9 
อตัราการเติบโตของเงินให้สนิเช่ือ  19.0 12.9 4.3 3.5 2.4 2.1 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้  3.7 4.0 3.9 4.2 3.9 3.8 
หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่สนิเช่ือรวม 
(ไมร่วมรายการระหวา่งธนาคาร) 

3.0-3.5 3.8 3.2 3.5 3.5 3.8 

อตัราสว่นการตัง้ส ารองตอ่หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้รวม >100 100.0 114.8 111.3 110.2 100.0 
 
ผลการด าเนินงานงวดปี 2556 เปรียบเทียบกับงวดปี 2555 ซึ่งรวมผลประกอบการของทุนภทัรและบล.ภทัร  

จ านวน 111 วัน ตัง้แต่วันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 
ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ 4,418 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.3 เป็นก าไรสทุธิของธุรกิจตลาดทนุ ซึง่ด าเนินการโดย

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) (ทนุภทัร) และบริษัทยอ่ย ได้แก่ บล.ภทัร บล.เคเคเทรด และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุภทัร จ ากดั 
(บลจ.ภทัร) จ านวน 1,800  ล้านบาท หากพิจารณาก าไรเบ็ดเสร็จรวมจะเทา่กบั 3,879 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.9  เป็นก าไร
เบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทนุจ านวน 1,338 ล้านบาท โดยก าไรเบ็ดเสร็จรวมได้รวมขาดทนุจากการวดัมลูคา่หลกัทรัพย์เผ่ือขายอนัเป็น
ผลจากความผนัผวนของตลาดทนุ  

รายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.4   โดยรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.4  เป็นผลจากรายได้ดอกเบีย้
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.4  จากเงินให้สนิเช่ือ   ขณะที่คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7 โดยเพิ่มในสว่นของเงินฝากที่มีการแขง่ขนัอยา่ง
ตอ่เนื่อง โดยเฉพาะเงินฝากประจ าระยะเวลาตา่งๆ กนั  ขณะที่คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ในสว่นของตราสารหนีแ้ละหุ้นกู้ลดลง เป็นผลจากหุ้น
กู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอน ประกอบกบัระดบัอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ทรงตวัตอ่เนื่องตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2555 จนถึงปลายเดือน
พฤษภาคม 2556 ที่ร้อยละ 2.75 ก่อนจะปรับลดลง 25 bps เป็นร้อยละ 2.50 และลดลงเหลอืร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4/2556 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 91.1 สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จากรายได้จากธุรกิจตลาดทนุ อนัเป็นผล
จากการรวมกิจการกบัทนุภทัรเป็นผลส าเร็จ และได้รวมผลการด าเนินงานของทนุภทัร และบล.ภทัร ทัง้ปี 2556 เทียบกบัปี 2555 ที่รวม
ผลการด าเนินงานของทนุภทัร และบล.ภทัร เพียง 111 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 12 กนัยายน 2555 เป็นต้นไป โดยรายได้คา่นายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เพิ่มขึน้มากจากการรวมผลการด าเนินงานของบล.ภทัร และมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัในตลาดหลกัทรัพย์ที่เพิ่มขึน้อยา่ง
มากในปี 2556 เทียบกบัปีก่อนหน้า ประกอบกบับล.เคเคเทรด และบล.ภทัร ยงัคงรักษาระดบัสว่นแบง่ตลาดไว้ได้ และรายได้จากธุรกิจ
วานิชธนกิจจ านวน 773 ล้านบาท มาจากการเสนอขายกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางรางบีทีเอสโกรท 
(BTSGIF) และหุ้นเพิ่มทนุบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก  และจากการเป็นท่ีปรึกษา
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ทางการเงินให้กบั The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (“BTMU”) ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นหลกั 

นอกจากนี ้ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศมีจ านวน 44 3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 96.0  ก าไร
สทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 637 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.6 และรายได้จากเงินปันผลจ านวน 206 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 811.3 
เป็นผลจากธุรกิจการลงทนุของทนุภทัร และบล.ภทัร 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.0  จากการรวมคา่ใช้จ่ายการด าเนินงานของทนุภทัร และบล.ภทัร เต็มปีในปี 
2556 ขณะที่ในปี 2555 ได้รวมคา่ใช้จ่ายของทนุภทัรและบล.ภทัร เพียง 111 วนั โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายพนกังานร้อยละ 
32.8  และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ร้อยละ 9.7  โดยอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตอ่รายได้สทุธิรวม  
(cost-to-income ratio) ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 47.4 เทียบกบัปี 2555 ที่ร้อยละ 51.1 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่จ านวน 2,240 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 44.1 โดยธนาคารได้ตัง้ส ารองหนี ้
สญูและหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 1,681 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 เป็นผลจากธนาคารได้ใช้วิธี Collective Approach ในการกนัเงิน
ส ารองตามเกณฑ์ส าหรับสนิเช่ือเช่าซือ้รายยอ่ย และตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูเป็นการทัว่ไปจ านวน 805 ล้านบาท เพื่อรองรับความผนั
ผวนทางเศรษฐกิจ ท าให้อตัราสว่นการตัง้ส ารองตอ่หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้เทา่กบัร้อยละ 100.0 เทียบกบัร้อยละ 109.8 ณ สิน้ปี 2555 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน และก าไรตอ่หุ้นปรับลด เทา่กบั 5.29 บาทตอ่หุ้น และ 5.25 บาทตอ่หุ้น ตามล าดบั โดยมีอตัรา
ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ ( ROAE) อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นต้นงวด ( ROE) และอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์เฉลีย่ 
(ROAA) ดงันี ้

ส่วนของธนาคาร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมาส 
1/2556 

ไตรมาส 
2/2556 

ไตรมาส 
3/2556 

ไตรมาส 
4/2556 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,273 3,391 4,418 1,162 1,237 990 1,029 

    ROAE (ร้อยละ) 9.9 12.3 13.0 13.9 14.6 11.7 12.0 
    ROE (ร้อยละ) 10.4 13.5 13.4 14.1 14.5 11.7 12.2 
    ROAA (ร้อยละ) 1.4 1.6 1.8 1.9 2.0 1.6 1.7 
ก าไรเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2,192 3,375 3,879 1,236 777 846 1,021 
    ROAE (ร้อยละ) 9.6 12.2 11.4 14.7 9.1 10.0 11.9 

    ROE (ร้อยละ) 10.0 13.4 11.8 15.0 9.1 10.0 12.1 
    ROAA (ร้อยละ) 1.3 1.6 1.6 2.1 1.2 1.3 1.6 
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ผลการด าเนินงานปี 2556  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม          งบการเงนิรวม     เปล่ียนแปลง 
(พันบาท) 2555 2556 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้  14,451,703 15,808,672    1,356,969  9.4 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้         7,338,953   7,461,695         122,742  1.7 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ         7,112,750   8,346,977       1,234,227  17.4 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ         2,572,765    4,838,173       2,265,408  88.1 
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ            292,147    480,966         188,819  64.6 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ         2,280,618   4,357,207       2,076,589  91.1 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ          225,865     442,681        216,816  96.0 
ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ            443,304       636,768        193,464  43.6 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย         1,223,813      (54,709)    (1,278,522) -104.5 
รายได้จากเงินปันผล              22,567      205,659         183,092  811.3 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ            208,714       275,973           67,259  32.2 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน       11,517,631  14,210,556       2,692,925  23.4 

 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน          3,034,642    4,030,520         995,878  32.8 
คา่ตอบแทนกรรมการ              18,967         18,333              (634) -3.3 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์          1,026,197    1,125,825           99,628  9.7 
คา่ภาษีอากร            288,136       347,337           59,201  20.5 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ทรัพย์สินรอการขาย  (โอนกลบั)              85,987   (299,224)       (385,211) -448.0 
อ่ืน ๆ         1,475,500    1,356,692        (118,808) -8.1 

รวมคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน  ๆ         5,929,429    6,579,483         650,054  11.0 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่          1,554,971   2,240,155         685,184  44.1 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้          4,033,231    5,390,918       1,357,687  33.7 
ภาษีเงินได้            605,446       951,043         345,597  57.1 

ก าไรสุทธิ         3,427,785   4,439,875       1,012,090  29.5 

  
 

  การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
 

 
  ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่         3,391,287   4,418,191       1,026,904  30.3 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ               36,498         21,684         (14,814) -40.6 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม 
 

 
  ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่         3,375,257    3,878,818         503,561  14.9 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ               38,619         23,427         (15,192) -39.3 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 

 
  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  (บาท) 4.88 5.29 

  
ก าไรตอ่หุ้นปรับลด      (บาท) 4.85 5.25 

  



            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-14 หน้า 5 

รายได้ดอกเบีย้ จ านวน 15,809 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.4 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้จากสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และ
สญัญาเช่าทางการเงินจ านวน 9,834 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.6  ตามการเติบโตของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ร้อยละ 9.8 จากสิน้ปี 
2555  รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สนิเช่ือจ านวน 4,314 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.2 จากการเติบโตของสนิเช่ือ ธุรกิจที่ร้อยละ 25.8 
จากสิน้ปี 2555  

รายได้จากเงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องจ านวน 557 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.2  ซึง่รายได้ในสว่นนีข้ึน้อยูก่บัความส าเร็จใน
การเจรจาหนีแ้ละการด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย ขณะทีร่ายได้จากเงินลงทนุลดลงร้อยละ 17.0  ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุ
ในตราสารหนี ้  และ รายได้จากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินลดลงร้อยละ 49.3 เป็นไปตามภาวะอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน 
และปริมาณสภาพคลอ่งของธนาคาร 

 

งวดปี สิน้สดุวนัท่ี งบการเงินรวม เปลีย่นแปลง 
  31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 14,452 15,809 1,357 9.4 
เงินให้สนิเช่ือ 3,620 4,314 694 19.2 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 645 327 (318) (49.3) 
เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 8,365 9,834 1,469 17.6 
เงินลงทนุ 935 777 (159) (17.0) 
เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้อง 886 557 (330) (37.2) 

 

 คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ จ านวน 7,462 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7  จากคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ในสว่นของเงินรับฝาก ขณะท่ีในสว่น
ของตราสารหนีแ้ละเงินกู้ยืมลดลงร้อยละ 51.7 เนื่องจากครบก าหนดไถ่ถอน และธนาคารได้หยดุออกตัว๋แลกเงินส าหรับลกูค้าเงินฝาก
บคุคล นอกจากนี ้อตัราดอกเบีย้นโยบายที่ทรงตวัตอ่เนื่องตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2555 จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ร้อยละ 
2.75 ก่อนจะปรับลดลง 25 bps เป็นร้อยละ 2.50 และลดลงเหลอืร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4/2556 ท าให้อตัราดอกเบีย้เงินฝากใน
ตลาดยงัไมไ่ด้ปรับลดลง และธนาคารพาณิชย์ได้มีการระดมเงินฝากโดยการออกโปรโมชัน่เงินฝากประจ าพิเศษในระยะเวลาการฝาก
ตา่งๆ กนั เพื่อรองรับการเติบโตของสนิเช่ือ 
 

งวดปี สิน้สดุวนัท่ี งบการเงินรวม เปลีย่นแปลง 
  31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 7,339 7,462 123 1.7 
เงินรับฝาก 3,850 5,208 1,358 35.3 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 199 121 (78) (39.3) 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 2,599 1,255 (1,344) (51.7) 
คา่ธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 9 3 (6) (67.5) 
เงินน าสง่ FIDF และ DPA 683 875 192 28.1 
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รายได้ดอกเบีย้สทุธิ  จ านวน  8,347 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.4 สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้เทา่กบัร้อยละ 4.0 โดยอตัรา
ดอกเบีย้จ่ายเทา่กบัร้อยละ 3.9 ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 4.0 ในปีก่อน และอตัราดอกเบีย้รับจากเงินให้สนิเช่ือเทา่กบัร้อยละ 7.9 คงที่
จากปีก่อนหน้า 

ทัง้นี ้ในไตรมาส 2/2556  สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้เทา่กบัร้อยละ 4.2 ซึง่สงูกวา่ปกติ เนื่องจากธนาคารได้รับช าระหนีส้นิเช่ือ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นลกูหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้รับของเงินให้สนิเช่ือสงูกวา่ปกติ 

(ร้อยละ) ปี 
2554 

ไตรมาสของปี 2555 ปี 
2555 

ไตรมาสของปี 2556 ปี 
2556 1/55 2/55 3/55 2555 1/56 2/56 3/56 4/56 

อตัราดอกเบีย้รับของเงินให้สินเช่ือ 7.8 7.3 8.4 7.8 7.9 7.9 7.9 8.1 7.8 7.6 7.9 
อตัราดอกเบีย้จ่าย  3.5 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 3.8 3.8 3.9 

ส่วนตา่งอตัราดอกเบีย้ 4.3 3.5 4.4 3.7 3.9 3.9 3.9 4.2 3.9 3.8 4.0 

 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ  จ านวน 4, 357 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 91.1 จากรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 

จ านวน 4,838  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 88.1   ประกอบด้วย 1) รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์จ านวน 1,804  
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.3  ประกอบด้วยคา่นายหน้าขายประกนัจ านวน 973  ล้านบาท เป็นรายได้หลกั  2) รายได้จากธุรกิจตลาด
ทนุ ได้แก่ รายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 2,159 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากรายได้ของบล.ภทัร ซึง่เป็นไปตามภาวะการลงทนุในตลาด
ทนุ  รายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจจากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์รวมจ านวน 773  ล้านบาท รายได้
จากธุรกิจกองทนุสว่นบคุคลจ านวน 83  ล้านบาท  ตามการขยายตวัของสนิทรัพย์ภายใต้การดแูล  และรายได้คา่ธรรมเนียมธุรกิจ
จดัการกองทนุด าเนินการโดยบลจ.ภทัร จ านวน 78 ล้านบาท ขณะที่มีคา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการจ านวน 481 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 64.6 โดยสว่นใหญ่เป็นคา่ธรรมเนียมจ่ายในสว่นของธุรกิจหลกัทรัพย์   

รายได้จากการด าเนินงานรวม  จ านวน 14 ,211 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.4  เป็นผลจากรายได้ดอกเบีย้สทุธิและรายได้
คา่ธรรมเนียมและบริการท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น  รวมถึงก าไรสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 637 ล้านบาท  รายได้จากเงินปันผลจ านวน 
206 ล้านบาท และก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศจ านวน 443  ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่มาจากธุรกิจลงทนุ
ของทนุภทัร และบล.ภทัร ซึง่ประกอบด้วย การค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  การลงทนุระยะสัน้โดยใช้กลยทุธ์เฮดจ์ฟันด์ 
และธุรกิจลงทนุ (Direct Investment)   

ในปี 2556 ธนาคารบนัทกึขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิรอการขายจ านวน 55 ล้านบาท เกิดจากขาดทนุจากการขายรถยดึ
จ านวน 1,135 ล้านบาท ขณะที่มีก าไรจากการขายทรัพย์สนิรอขายที่มีจ านวน 1,081  ล้านบาท  

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ  จ านวน 6 ,579 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.0  โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังาน และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอปุกรณ์และสถานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.8 และ 9.7 ตามล าดบั เป็นผลจากการร่วมกิจการกบั
ทนุภทัร ทัง้นี ้อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตอ่รายได้สทุธิรวมเทา่กบัร้อยละ 47.4 เทียบกบัร้อยละ 51.1 ในปี 2555 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่  จ านวน 2,240 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 44.1 ประกอบด้วยการตัง้
ส ารองส าหรับหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,681 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2  ทัง้นี ้เป็นการตัง้ตามเกณฑ์คณุภาพตาม NPL ที่
เพิ่มขึน้ โดยธนาคารได้น าวิธี Collective Approach มาใช้ในการกนัเงินส ารองตามเกณฑ์ส าหรับสนิเช่ือเช่าซือ้รายยอ่ย  และการตัง้
ส ารองทัว่ไปจ านวน 805 ล้านบาท เพื่อรองรับความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคล จ านวน 951 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 17.6 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้  โดยในปี 255 6 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลง จากร้อยละ  23 ในปี 2555 มาเป็นร้อยละ  20 ของก าไรสทุธิในปี  2556 รวมทัง้รายได้จากการขาย
ทรัพย์สนิรอการขายในสว่นของกองทนุรวม 8 กองทนุท่ีธนาคารถือหนว่ยลงทนุได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

 



            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

สว่นที่ 2-14 หน้า 7 

ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย 
 สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 249,109  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16 ,096 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9  จากสิน้ปี 
2555 โดยเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้และลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ (หกัรายได้รอตดับญัชี) มีจ านวน 190,803 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.9 
จากสิน้ปี 2555 ที่มีจ านวน 168,994 ล้านบาท ตามการขยายตวัของเงินให้สนิเช่ือเช่าซือ้และสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นสว่นใหญ่   
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจ านวน 10,207 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 111.8  จากธุรกิจนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.3 เป็นไปตามการบริหารจดัการสภาพคลอ่งให้เหมาะสมกบั
ภาวะตลาดและอตัราดอกเบีย้  ขณะที่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิเทา่กบั 26 ,970 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.3 จากเงินลงทนุใน
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจของธนาคาร เงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องสทุธิจ านวน 3,885 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.8 เป็นไปตาม
การบริหารจดัการเจรจาหนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง และทรัพย์สนิรอการขายสทุธิจ านวน 4,103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.6   

สินทรัพย์ งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 

(พันบาท)  31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 จ านวนเงนิ ร้อยละ 
 เงินสด      1,392,284       1,230,769         (161,515) -11.6 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ       7,525,276       9,728,606        2,203,330  29.3 
 สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์           87,585          373,561           285,976  326.5 
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ    37,623,838      26,970,711     (10,653,127) -28.3 

 เงินลงทนุในสิทธิเรียกร้องสทุธิ      4,726,345       3,884,705         (841,640) -17.8 

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ           77,746            57,300           (20,446) -26.3 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ   

   
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 190,260,441    213,404,498      23,144,057  12.2 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์        606,437          614,483              8,046  1.3 
ดอกเบีย้ค้างรับ     1,010,596       1,250,012           239,416  23.7 

 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 191,877,474    215,268,993      23,391,519  12.2 

หกั รายได้รอตดับญัชี (21,872,843)   (23,215,481)     1,342,638 6.1 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   (6,143,902)     (7,251,648)     1,107,746 18.0 

หกั คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี  ้        (27,789)         (23,415)             4,374  -15.7 

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 163,832,940    184,778,449      20,945,509  12.8 

 ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ      4,979,625       4,102,669         (876,956) -17.6 

 ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ      1,369,832       1,223,427         (146,405) -10.7 
 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ         325,486          425,028            99,542  30.6 
 คา่ความนิยม      3,085,290       3,085,607                 317  0.0 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี         618,666          720,745           102,079  16.5 

 ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า       4,818,085      10,207,069        5,388,984  111.8 

 ลกูหนีส้ านกัหกับญัชี         756,716          460,995         (295,721) -39.1 

 สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ      1,792,966       1,859,483            66,517  3.7 

 รวมสินทรัพย์  233,012,680    249,109,124      16,096,444  6.9 
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ปริมาณหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ ( NPLs) ของธนาคารและบริษัทยอ่ยมีจ านวน  7,283 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.8  ของ
สนิเช่ือรวม เพิ่มขึน้จาก 5,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 3. 3 ของสนิเช่ือรวม ณ สิน้ปี 255 5 โดยมีอตัราสว่นการตัง้ส ารองตอ่หนีท้ี่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 100.0 เทียบกบัสิน้ปี 2555 ที่ร้อยละ 109.8  

หนีส้นิรวม มีจ านวน  213,965 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ  7.1 จากสิน้ปี 2555 โดยเป็นเงินรับฝากจ านวน 1 45,996 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 4.6 ประกอบด้วย เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิน้ระยะเวลาร้อยละ 83.0 และเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออม
ทรัพย์สดัสว่นร้อยละ 16.7 ของเงินฝากทัง้หมด เทียบกบัสดัสว่น ณ สิน้ปี 255 5 ท่ีร้อยละ 83.2 และ 16.8  ตามล าดบั เป็นผลจากการ
ทยอยปรับลดสดัสว่นตัว๋แลกเงิน (BE) ลง และเปลีย่นเป็นเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิน้ระยะเวลาแทน  

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมมีจ านวน 4 2,569 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 46.2 ประกอบด้วยหุ้นกู้จ านวน 3 5,744 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 110.3 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ ระยะสัน้อายไุมเ่กิน 270 วนั มลูคา่ 15,905 ล้านบาท และหุ้นกู้ ระยะยาวมลูคา่ 8,160 ล้าน
บาท  ขณะที่ตัว๋แลกเงินมีจ านวน 6,825 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.7 ซึง่ตัว๋แลกเงินเป็นผลติภณัฑ์ที่เสนอขายให้กบันกัลงทนุสถาบนั   

สดัสว่นเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรัพย์ตอ่หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้รวมเทา่กบัร้อยละ 12.5 เทียบกบัร้อยละ 13.7 ณ 
สิน้ปี 2555 และอตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือตอ่เงินฝากและเงินกู้ยืมเทา่กบัร้อยละ 101.2 เทียบกบัร้อยละ 92.8 ณ สิน้ปี 2555  

หนีส้ิน งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง 

 (พันบาท)  31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

 เงินรับฝาก  153,027,238    145,996,498      (7,030,740) -4.6 

 กระแสรายวนั  206,153 191,045 (15,108) -7.3 

 ออมทรัพย์  25,541,035 24,140,160 (1,400,875) -5.5 

 จ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลา  127,280,050 121,234,615 (6,045,435) -4.7 

 บตัรเงินฝาก  0 430,679 (430,679) - 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ      5,468,407       6,656,021        1,187,614  21.7 

 หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม         374,595          414,296            39,701  10.6 

 หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์             7,931          634,115           626,184  7,895.4 

 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม    29,123,336      42,569,029      13,445,693  46.2 

 หุ้นกู้   16,999,360 35,744,113 18,744,753 110.3 

 ตัว๋แลกเงิน  12,123,975 6,824,915 (5299,060) -43.7 

 ประมาณการหนีส้ิน         327,599          374,709            47,110  14.4 

 หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี         163,329          126,893           (36,436) -22.3 

 เจ้าหนีส้ านกัหกับญัชี         149,364       1,050,733           901,369  603.5 

 เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า       4,757,450       8,886,919        4,129,469  86.8 

 ดอกเบีย้ค้างจ่าย         834,779       1,059,165           224,386  26.9 

 เจ้าหนีอ่ื้น      1,962,853       1,910,219           (52,634) -2.7 

 เจ้าหนีก้รมบงัคบัคดี         575,380          575,380                  -    0.0 

 ภาษีเงินได้นิตบิคุคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย          376,285          526,922           150,637  40.0 

 หนีส้ินอ่ืน       2,666,576       3,183,804           517,228  19.4 

 รวมหนีส้ิน  199,815,122    213,964,703      14,149,581  7.1 
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สว่นของผู้ ถือหุ้น (สว่นของธนาคาร) จ านวน 34,944 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 โดยมีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว ณ สิน้
ปี 2556 เทา่กบั 8,388 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.7 จากการใช้สทิธิ ESOP-W2 ในระหวา่งปี และสว่นเกินมลูคา่หุ้นเทา่กบั 9,204 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.3  ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรมีจ านวน 15,919 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.2 นอกจากนี ้ธนาคารได้จ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2555 สว่นท่ีเหลอืในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2556 ใน
อตัราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารในวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 

อตัราเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นดงันี ้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร Basel II Basel III 

อตัราสว่นเงินกองทนุตามกฏหมาย  
รวมก าไรถึงคร่ึงปีแรกปี 2556  

 (ร้อยละ) 

31 ธ.ค. 55 
  

อตัราขัน้ต ่า 
ตามข้อก าหนด 
ของ ธปท. 

31 ธ.ค. 56 
  
  

อตัราขัน้ต ่า 
ตามข้อก าหนด 
ของ ธปท. 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง - - 13.10 4.50 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 14.01 4.25 13.10 6.00 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 0.68  -  0.56  -  

เงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 14.69 8.50 13.66 8.50 

หากรวมก าไรถึงสิน้ปี 2556 เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งเทา่กบัร้อยละ 14.76 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 เทา่กบัร้อยละ 14.21 
 
ผลการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของธนาคาร ที่จดัสรรให้กรรมการ และ/หรือ พนกังานของธนาคาร

และบริษัทยอ่ย (ESOP-W2) ในอตัราสว่นใบส าคญัแสดงสทิธิ : หุ้นสามญั เทา่กบั 1:1 ราคาใช้สทิธิ 29.27 บาทตอ่หนว่ย มีดงันี ้

 วนัก าหนดใช้สทิธิ จ านวนผู้ขอใช้
สทิธิ (ราย) 

จ านวนหุ้นสามญัที่ได้
จากการใช้สทิธิ (หุ้น) 

ทนุจดทะเบียนเรียก
ช าระแล้ว (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 

7 30 มี.ค. 2556 81 1,231,800 8,349,100,590 10 เม.ย. 2556 
8 30 มิ.ย. 2556 24 918,600 8,358,286,590 9 ก.ค. 2556 
9 30 ก.ย. 2556 169 3,004,450 8,388,331,090 9 ต.ค. 2556 
10 2 ม.ค. 2557 20 154,350 8,389,874,590 10 ม.ค. 2557 

 
ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสทิธิคงเหลอืจ านวน 13,211,150 หนว่ย โดยก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 
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การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 
 ธนาคารได้ปรับโครงสร้างองค์กรหลงัการร่วมกิจการกบัทนุภทัร โดยแบง่ธุรกิจออกเป็น 2 กลุม่ คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
(Commercial Banking Business) และธุรกิจตลาดทนุ (Capital Market Business)  

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์   ประกอบด้วย สนิเช่ือรายยอ่ย  สนิเช่ือธุรกิจ  และสนิเช่ือสายบริหารหนี ้ ดงันี ้
สินเช่ือ   31 ธนัวาคม 2555 30 ธนัวาคม  2556 เปล่ียนแปลง 

 

จ านวนเงิน 
 (ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน  
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
 (ร้อยละ) 

 (ร้อยละ) 

สินเช่ือรายย่อย 127,780 75.6 139,737 73.2 9.4 

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 122,093 72.2 134,019 70.2 9.8 

สินเช่ือบคุคล 3,490 2.1 3,620 1.9 3.7 

สินเช่ือ Micro SMEs 1,692 1.0 1,655 0.9 (2.1) 

สินเช่ือเคหะ 505 0.3 443 0.2 (12.3) 

สินเช่ือธุรกิจ 39,306 23.3 49,434 25.9 25.8 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 20,446 12.1 28,537 15.0 39.6 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี 18,860 11.2 20,897 11.0 10.8 

สินเช่ือสายบริหารหนี  ้ 1,302 0.8 1,019 0.5 (21.8) 

สินเช่ืออ่ืน 606 0.4 614 0.3 1.3 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 168,994 100.0 190,803 100.0 12.9 

 
สินเชื่อรายย่อย  มีจ านวน 139,737 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 9.4 จากสิน้ปี 2555 ประกอบด้วย สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 

สนิเช่ือบคุคล สนิเช่ือ Micro SMEs และสนิเช่ือเคหะ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  มีมลูคา่ 134,019 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.8 จากสิน้ปี 2555 ส าหรับยอดสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่

และรถมือสองที่อนมุตัิใหมใ่นปี 2556 มีจ านวน 54,697 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2556 เทา่กบั 14,360 ล้านบาท ไตรมาส 2/2556 เทา่กบั 
13,373 ล้านบาท และไตรมาส 3 เทา่กบั 13,946 ล้านบาท และไตรมาส 4 เทา่กบั 13,019 ล้านบาท) โดยสดัสว่นสนิเช่ือเช่าซือ้รถใหม่
ตอ่รถใช้แล้วเทา่กบั 53:47  

ยอดจ าหนา่ยรถยนต์ใหมร่วมทกุประเภทของปี 255 6 มีจ านวนทัง้สิน้ 1,330,67ค คนั  ลดลงร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยธนาคารมีอตัราสว่นการให้สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหมต่อ่ยอดจ าหนา่ยรถยนต์ส าหรั บปี 2556 เทา่กบั
ร้อยละ 4.0 และมีหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 2.1 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.6 ณ สิน้ปี 2555 

สนิเช่ือเคหะ ลดลงจากสิน้ปี 2555 เนื่องจากธนาคารไมไ่ด้ปลอ่ยสนิเช่ือเคหะและบนัทกึสนิเช่ือตรง แตไ่ด้เข้าร่วมโครงการการ
จดัซือ้สนิเช่ือที่อยูอ่าศยักบับรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) โดย บตท. จะรับซือ้สนิเช่ือเคหะดงักลา่วของธนาคาร เพื่อไป
บริหารจดัการตอ่ไป 
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 สินเชื่อธุรกิจ ประกอบด้วย สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และสนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 28,537 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 39.6 เป็นผลจากการขยายสนิเช่ือไปยงัตา่งจงัหวดัที่มี

การขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ดี โดยธนาคารยงัคงให้ความส าคญักบัการช่วยเหลอืและแก้ปัญหาของลกูค้าสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อลดหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ลง โดยระดบัหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้อยูท่ี่ร้อยละ 8.3 ของยอดสนิเช่ือรวมลดลงจากร้อยละ 9.6 ณ สิน้ปี 
2555 

สนิเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอ ีจ านวน  20,897 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.8  ประกอบด้วย สนิเช่ือธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์  ธุรกิจฟลอร์
แพลน ธุรกิจขนสง่ ธุรกิจสิง่พิมพ์และบรรจภุณัฑ์ โดยมีระดบัหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้อยูท่ี่ร้อยละ  4.4  ของยอดสนิเช่ือรวม เพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ 3.3 ณ สิน้ปี 2555 โดยเพิ่มขึน้ในสว่นของธุรกิจฟลอร์แพลน 

 
 ธุรกิจบริหารหนี ้เป็นการบริหารเงินลงทนุในสทิธิเรียกร้องและบริการทรัพย์สนิรอการขาย ประกอบด้วย เงินลงทนุในสทิธิ
เรียกร้องสทุธิจ านวน 3,885 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.8 จากสิน้ปี 2555  สนิเช่ือเพื่อธุรกิจทัว่ไปท่ีเกิดขึน้ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ และเงิน
ลงทนุในสทิธิเรียกร้องที่ปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วมีจ านวน 1,019  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8  และทรัพย์สนิรอการขายสทุธิจ านวน 
4,013 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.6  

 

หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของสินเช่ือ  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556 

  
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ
สินเช่ือ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ
สินเช่ือ 

สินเช่ือรายย่อย       2,345  41.7 1.8 3,231 44.4 2.3 

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์         1,936  34.4 1.6 2,762 37.9 2.1 

สินเช่ือบคุคล               62  1.1 1.8 112 1.5 3.1 

สินเช่ือ Micro SMEs            112  2.0 6.6 143 2.0 8.7 

สินเช่ือเคหะ            236  4.2 46.6 213 2.9 48.2 

สินเช่ือธุรกิจ        2,584  45.9 6.6 3,290 45.2 6.7 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์         1,955  34.7 9.6 2,379 32.7 8.3 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี            629  11.2 3.3 911 12.5 4.4 

สินเช่ือสายบริหารหนี  ้          692  12.3 53.1 755 10.4 74.2 

สินเช่ืออ่ืน              6  0.1 1.1 6 0.1 1.0 

รวม        5,628  100.0 3.3 7,283 100.0 3.8 

 
อตัราสว่นหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่สนิเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 3.8 เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2555 เป็นผลจากหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้

ของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้วปรับตวัสงูขึน้ ขณะที่ธนาคารยงัคงเน้นการติดตามและบริหารจดัการสนิเช่ือด้อยคณุภาพอยา่งใกล้ชิด  
ยอดส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนีม้ีจ านวน 7,275  ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 100.0 ของหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้รวม โดยแบง่เป็นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเฉพาะรายจ านวน 6,024 ล้าบาท และคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูทัว่ไปจ านวน 1,228 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ธนาคารได้น าวิธี Collective Approach มาใช้ในการกนัเงิน
ส ารองตามเกณฑ์ส าหรับสนิเช่ือเช่าซือ้รายยอ่ย สง่ผลให้อตัราสว่นส ารองทัง้สิน้ตอ่ส ารองตามเกณฑ์เทา่กบัร้อยละ 186.7  
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ธุรกิจตลาดทุน  
 ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้า  ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทนุ และธุรกิจจดัการกองทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ธุรกิจนายหน้า (Brokerage Business)  
 บล.ภทัร  ด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และตราสารอนพุนัธ์แก่ลกูค้าประเภทสถาบนัทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงกลุม่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้บริการ Private Wealth Management ซึง่ในกลุม่นีบ้ริษัท

ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุอีกด้วย  ส าหรับปี 2556 บล.ภทัร มีสว่นแบง่ตลาด 1 ร้อยละ 4.39 เป็นอนัดบัท่ี 9 จาก

จ านวนบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้หมด 33 แหง่ และบล.ภทัร มีรายได้คา่นายหน้า 1,538 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้คา่นายหน้าจาก
การซือ้ขายหลกัทรัพย์จ านวน 1 ,380 ล้านบาท รายได้คา่นายหน้าจากการซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์  75  ล้านบาท และรายได้คา่
นายหน้าอื่นรวม 83 ล้านบาท  
 บล.เคเคเทรด ให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และตราสารอนพุนัธ์แก่ลกูค้าบคุคลรายยอ่ย มีสว่นแบง่ตลาด 1 ในปี
2556 ร้อยละ 1. 30 เป็นอนัดบัท่ี 25 จากจ านวนบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้หมด 33 แหง่ โดยบล.เคเคเทรด มีรายได้คา่นายหน้า 621 
ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้คา่นายหน้าจากซือ้ขายหลกัทรัพย์  จ านวน 574 ล้านบาท รายได้คา่นายหน้าจากซือ้ขายตราสาร
อนพุนัธ์ 47 ล้านบาท 

 ธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking Business) 
 บล.ภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์  ในปี 2556 บล.
ภทัร มีรายได้รวมจ านวน 773 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้การจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 427 ล้านบาท รายได้จากการเป็นตวัแทน
ในการรับซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer Agent) จ านวน 252 ล้านบาท รายได้ที่ปรึกษาทางการเงิน 83 ล้าน และอื่นๆ 11 ล้านบาท 

 ธุรกิจการลงทุน (Investment Business) 
 ธุรกิจการลงทนุของบริษัทอยูภ่ายใต้การด าเนินงาน 3 หนว่ยงานหลกั  โดยทนุภทัรจะเป็นผู้ประกอบการลงทนุโดยตรง

ภายใต้การดแูลของ ฝ่ายลงทนุ (Direct Investment) ซึง่รับผิดชอบการลงทนุระยะปานกลางและระยะยาว สว่นบล.ภทัรดแูลการลงทนุ
ระยะสัน้โดย 2 หนว่ยงานคือ 1) ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ( Equity and Derivatives Trading) เน้นลงทนุใน
หลกัทรัพย์ประเภททนุ (Equity) และกึ่งทนุ (Equity-Linked Securities) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดอนพุนัธ์ เป็นการลงทนุระยะ
สัน้ไมเ่กิน 1 ปี โดยเน้นกลยทุธ์ด้านการหาก าไรสว่นตา่ง ( Arbitrage) รวมถึงการเป็นผู้ออกและเสนอขายผลติภณัฑ์ทางการเงิน 
(Financial Products) ตวัอยา่งเช่นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ เป็นต้น และ 2) ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ ( Hedge Fund) เน้นการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุและตราสารอนพุนัธ์ระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี โดยเน้นกลยทุธ์การลงทนุท่ีผลตอบแทนไมผ่นัแปรตรง
กบัทิศทางการเคลือ่นไหวของตลาด (Market Neutral) โดยอาศยัการลงทนุอยา่งมีระบบ (Systematic) ประกอบกบัการประมวลข้อมลู
เชิงสถิติเป็นเคร่ืองช่วยในการลงทนุ 

 ในช่วงไตรมาส 1/2556 ตอ่ ไตรมาส 2/2556  ดชันีตลาดหลกัทรัพย์มีการปรับสงูขึน้มาก และหลงัจากนัน้ได้ปรับตวัลดลง
อยา่งรุนแรงตลอดช่วงคร่ึงหลงัของปี สง่ผลให้รายได้จากการลงทนุโดยตรงของฝ่ายลงทนุมีเพียง 47 ล้านบาท ส าหรับในสว่นของธุรกิจ

เฮดจ์ฟันด์เป็นปีที่โมเดลท าก าไรได้น้อยกวา่ที่คาดหวงั โดยมีรายได้ในปี 2556 เพียง 102 ล้านบาท 2 อยา่งไรก็ตามการท่ีตลาด

หลกัทรัพย์มีความผนัผวน (Volatility) คอ่นข้างมากในปีที่ผา่นมาสง่ผลดีท าให้ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสามารถ
ท ารายได้มากถึง 514 ล้านบาท2 นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีรายได้จากการลงทนุอื่นในสว่นของการบริหารเงินทนุและสภาพคลอ่งของบริษัท 
ท าให้ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมจากธุรกิจลงทนุจ านวน 803 ล้านบาท 

 

                                                           
1 รวม SET และ mai ไม่รวมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท (proprietary trading) 
2 รายได้ก่อนหกัต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยง เม่ือหกัต้นทนุดงักลา่วแล้วจะมีรายได้ 61 ล้านบาทส าหรับฝ่ายเฮ็ดจ์ฟันด์ และ 432 ล้านบาทส าหรับฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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สว่นที่ 2-14 หน้า 13 

 ธุรกิจจัดการกองทุน (Asset Management Business) 
 บลจ.ภทัร ให้บริการธุรกิจจดัการกองทนุส าหรับนกัลงทนุทัว่ไป ณ วนัท่ี 3 1 ธนัวาคม 2556 บลจ.ภทัร มีทรัพย์สนิภายใต้

การจดัการจ านวน 24,725 ล้านบาท มีจ านวนกองทนุภายใต้การบริหารรวม 26  กองทนุ แบง่เป็นกองทนุรวม (Mutual Fund) 22 กอง 
และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 4 กอง โดยมีสว่นแบง่การตลาดร้อยละ 0.80 จากจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 1 ,456 กองทนุ มลูคา่
ทรัพย์สนิรวม 3,075,956 ล้านบาท ภายใต้บริษัทจดัการกองทนุทัง้หมด 22 บริษัท  ส าหรับปี 2556 บลจ.ภทัร มีรายได้คา่ธรรมเนียม
ธุรกิจจดัการกองทนุจ านวน 78 ล้านบาท  

 นอกจากนี ้บล.ภทัร ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจกองทนุสว่นบคุคล ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2555 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มี 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิภายใต้การบริหารทัง้สิน้ 4,414 ล้านบาท คิดเป็นสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 1.03 

อันดับความน่าเชื่อถอื 

จากการจดัอนัดบัเครดิต โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 21 สงิหาคม 2556 บริษัท ทริสเรทติง้  จ ากดั ได้ยืนยนั
อนัดบัเครดิตองค์กร และตราสารหนี ข้องธนาคารเกียรตินาคิน  คงเดิมที่ระดบั  “A-” พร้อมทัง้ก าหนดอนัดบั เครดิตตราสารหนีค้งเดิม ที่
ระดบั “A-” เช่นกนั และยงัคงแนวโน้มอนัดบัเครดิตเป็น “บวก” หรือ “Positive” 

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถอื โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด 

ผลอันดับเครดติ 
30 พ.ย. 
2554 

14 ก.พ. 
2555 

14 มี.ค. 
2556 

21 ส.ค. 
2556 

อันดับเครดติองค์กร  A- A- A- A- 

อันดับเครดติตราสารหนี  ้
  

  

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

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

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

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

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

KK165A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 - - - A- 

KK168A: หุ้นกู้ ไม่มีประกนั 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 - - - A- 

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

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

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

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

หุ้นกู้ ไม่มีประกนัในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2563 - - - A- 

แนวโน้มอันดับเครดติ Positive Positive Positive Positive 

หมายเหตุ :  อ้างอิงจาก บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
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A0-1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั  บริษัทขอรับรองวา่  ข้อมลู
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด  หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   นอกจากนี ้ บริษัทขอ
รับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่ บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และ บริษัทได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2557  ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทแล้ว ซึง่
ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่
การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนั กบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท ได้
มอบหมายให้ นายชวลติ จินดาวณิค เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ  นายชวลติ 
จินดาวณิค ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

        ช่ือ              ต าแหนง่                             ลายมือช่ือ 

 

1. นายบรรยง พงษ์พานิช      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                -บรรยง พงษ์พานิช-                           

                              
  

2. นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์   กรรมการผู้จดัการใหญ่และ                      -อภินนัท์ เกลียวปฏินนท์-            

ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 
ผู้ รับมอบอ านาจ      

ช่ือ                 ต าแหนง่               ลายมือช่ือ 
 
 

นายชวลติ จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ         -ชวลิต จินดาวณิค-      



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็น

กรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสุพล วัธนเวคนิ 

 ประธานกรรมการ  

 ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 

    ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 1     
    เมษายน 2516 
 

58  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(นกับริหาร))สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (นิตศิาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวตักิารอบรม 

 Chairman Forum 1/2013 Meeting 
the AEC Challenge : Role of the 
Chairman 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Conflict of Interest : Fighting 
abusive RPT  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 Chairman Forum 2/2013  บทบาท
ของประธานกรรมการในการสง่เสริม
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Financial Institutions Governance 
Program (FGP 2/2011) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 The 5th SEACEN / ABAC / ABA / 
PECC Public Private Dialogue for 

 พ่ีชายของนางสาว
ฐิตนินัท์ วธันเวคนิ 
 

13,364,350 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

2542 – 2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2550 - 2553 กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2548 - 2550 ประธานกรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2533 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
 

บริษัท บีทีเอ็มย ูลีสซิง่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็น

กรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

the Asia Pacific Region  (2009), 
The South East Asia Central Bank  
Research and Training Center  
ประเทศมาเลเซีย 

 การสมันาเพ่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน 
(2007) Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 

 Leadership, Strategic Growth and 
Change (2006)  สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 Organizing and Managing 
Strategic Alliances for Success and 
Profit  (2006)  สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 Director Certification Program   
(DCP 76/2006) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 Director Accreditation Program 
(DAP 56/2006) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 Orchestrating Winning 
Performance (2005)  
IMD International, Switzerland 

 Board & CEO Assessment  (2003)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  (IOD) 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-3 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็น

กรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 The Role of the Chairman Program  
(RCP 1/2000) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 
 
 
 
 

  



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-4 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็น

กรรมการ 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายพชัิย ดัชณาภริมย์ 

 กรรมการอิสระ  /1 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 4     
    กรกฎาคม 2544 
 

67  ปริญญาตรี (บญัชี บณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 
2421 

ประวตักิารอบรม 

 Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP 4/2012) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 

 Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM 1/2009) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA 4/2008) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management  
(MIR 1/2007 ) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP 
9/2005) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP 
32/2003) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 100,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

3 ต.ค. 2548 
 - 2550 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

4 กค. 2544 -     
3 ตค.2548 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิจ ากดั
(มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2544 - 2555 กรรมการ บริษัท ธรรมนิตเิพรส จ ากดั 

2541 - 2555 กรรมการ บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิ
จ ากดั 

2541 - 2555 กรรมการ บริษัท ส านกัพฒันาการบริหารธรรมนิต ิ
จ ากดั 

2541 - 2550 กรรมการ บริษัท ธรรมนิตแิละทรูท จ ากดั 

2533 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แกรนด์ซคัเซส จ ากดั 

2532 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธรรมนิต ิจ ากดั (มหาชน) 

2529 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิต ิจ ากดั 

 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-5 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

3. รศ. มานพ พงศทตั 

 กรรมการอิสระ /1 

 ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  

    21  มิถนุายน 2547 
 

72  ปริญญาโท  (Master of Regional 
Planning) Institute of Social 
Studies, The Netherlands 

 ปริญญาโท  (Master of Architecture) 
Kansas State University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสต ร-
บณัฑิต)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 Role of the Nomination and 
Governance Committee ( RNG 
1/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP 
15/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Role of The Compensation 
Committee (RCC 8/2009) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 Role of the Chairman Program 
(RCP 17/2007) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP 
10/2005) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program 
(DAP 8/2004) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 75,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ต.ค 2548 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

มิ.ย. 2547- ต.ค. 
2548 

กรรมการอิสระ บริษัทเงินทนุ  เกียรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท วรลกัษณ์  พร๊อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหชน) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 

2545 – ปัจจบุนั อาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2535 – ปัจจบุนั กรรมการ โรงเรียนอนบุาลทบัแก้ว-โฮริและเนอส
เซอร่ี 

   

 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-6 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 

 กรรมการอิสระ  

 ประธานกรรมการก ากบัการ
ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และก ากบั
กิจการ 

 กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  

     7  เมษายน 2548 
   ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  
วนัท่ี  7  เมษายน 2549 

 

65  ปริญญาโท (Marketing)  Certificate 
Program มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบณัฑิต - บริหาร
รัฐกิจ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวตักิารอบรม 

 Financial Institutions Governance 
Program (FGP 2013) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 “The Updated COSO’s 2013 
Integrated Internal Control: what 
the Board and Managements 
should do”  สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 The 2nd National Director 
Conference 2013 "Board 
Leadership Evolution"  สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 

 Role of the Nomination and 
Governance Committee (RNG 
1/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 Financial Institutes Reform in Thailand 
 from Present to the Future (2010) 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท    
ไทย  (IOD) 
 
 
 

ไม่มี 50,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัติาม

กฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2549- ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2549 
- ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

ตค. 2548 –  
เม.ย. 2549 

กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2548  
– ต.ค.2548 

กรรมการ บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน)  

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-7 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

   Economy After the Crisis (2010) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  (IOD) 

 The Board's Role on Fraud 
Prevention and  Detection 
(2010) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management (MIR 
5/2009) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 Monitoring of the Quality of 
Financial Reporting (MFR 7/2009) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM 1/2009) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 Board and Director Performance 
Evaluation   (R-WS workshop 
2/2008) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 การสมัมนาเพ่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน  
(2007)    Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 
 

     

 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-8 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA 1/2007) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 

 Audit Committee Program 
(ACP17/2007) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Role of the Compensation 
Committee (RCC 1/2006) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 

 DCP Refresher Course (3/2006) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  (IOD) 

 Director Certification Program (DCP 
9/2001)  สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-9 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายประวิทย์ วรุตบางกรู 

 กรรมการอิสระ /1 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการก ากบัการปฏิบตัติาม
กฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

 กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
 
 

    ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 20 
    สงิหาคม 2539 

 /1 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

    วนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2553 
 

66  ปริญญาโท (Master of Business 
Administration - Operations 
Research & General), University of 
Santa Clara, California, U.S.A 

 ปริญญาตรี (Bachelor of Science - 
Operations Research & Finance) 
Brigham Young University, Provo, 
Utah, U.S.A. 

ประวตักิารอบรม 

 The 2nd National Director Conference 
 2013 "Board Leadership Evolution" ,  

Thai Institute of Directors Association  
(IOD)        

 Financial Institutions Governance  
Program  (FGP 2013) , Thai  Institute of 
Directors Association (IOD)      

 Effective Business Performance 
Leadership (5/2008) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Monitoring Strategy Implementation 
and Execution (2008) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 Improving The Quality of Financial 
Reporting (QFR 5/2007) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 Audit Committee Program 
(16/ 2007) สมาคมสง่เสริมสถาบนั

ไม่มี 250,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการก ากบั
การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

25 พ.ย. 2553 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2550 – 2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2548 – 2553 กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2539-2548 กรรมการ บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-10 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 DCP Refresher Course (3/2006) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP 
5/2001) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-11 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

6. ดร. อนมุงคล ศริิเวทนิ 

 กรรมการอิสระ /1 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี          

    26 เมษายน 2555 
 

69  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 

ประวตักิารอบรม 

 Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA 2013) , Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 

 Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM 2013), Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 

 Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR 2013), Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 

 Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management 
(MIR 2013), Thai Institute of 
Directors Association (IOD) 

 Finance for Non-Finance Director 
(FND 34/2007 ) สมาคมสง่เสริม

ไม่มี 18,270 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

26 เม.ย. 2555 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2553 – 2555 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2548 – 2555 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ซสิเทม็ส์ ลติเทลิเฮ้าส์ จ ากดั 

2546 – 2555 กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

2550 – 2553 อธิการบดี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

2545 – 2550 ประธานกรรมการ และ ประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
เซส จ ากดั 

   



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-12 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP 
13/2006 ) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 The Role of the Chairman Program 
(RCP 12/2005 ) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP 
26/2003 ) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-13 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 

 กรรมการอิสระ /1 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  

    26 เมษายน 2555 
 

59  ปริญญาโท (สาขาการจดัการ)  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท (สาขาการเงิน) 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร บณัฑิต ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

 Director Accreditation Program 
(DAP 36/2005) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 488 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

เม.ย.  2555 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2553 -2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2546 - 2555 กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2556–ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

2545 – ปัจจบุนั 
 

รองประธานกรรมการ,  กรรมการอิสระ  
และ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2553 – 2554 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 - 2554 กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2553 กรรมการอิสระ บริษัท ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

2543 – 2555 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2553 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิง่ จ ากดั 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เค เอส พี สแควร์ จ ากดั 

 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-14 

 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายธานินทร์ จิระสนุทร 

 กรรมการ  /1 

 กรรมการก ากบัการปฏิบตัติาม
กฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี          
    8 มกราคม 2542 
 

61  ปริญญาตรี (นิตศิาสตร บณัฑิต ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวตักิารอบรม 

 Role of the Nomination and 
Governance Committee (RNG 
1/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 DCP Refresher Course (5/2007) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  (IOD) 

 Director Certification Program  
(DCP 10/2001) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 75,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์
และก ากบักิจการ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 

2552 - 2554 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2542-2548 กรรมการ บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-15 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

9. นายสรุพล กลุศริิ 

 กรรมการ /1 
 (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี      
    21 มิถนุายน 2547 

 

61  ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ บณัฑิต  - 
การตลาด) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวตักิารอบรม 

 Role of the Chairman Program 
(RCP 23/2010) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Successful Formulation and 
Execution of Strategy (SFE 7/2010)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Role of the Compensation 
Committee (RCC 3/2007) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ) 
(IOD) 

 Director Certification Program (DCP 
13/2001) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 60,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขาย ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

ต.ค.48 – ปัจจบุนั กรรมการ  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

มิ.ย. 47- ต.ค.48 กรรมการ  บริษัทเงินทนุ เกียรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

2546 - 2554 กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2548 - 2552 ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2548 - 2550 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2548 - 2550 กรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอทคอม จ ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ 

 กรรมการ /1 
   (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 กรรมการบริหาร 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
    12 กนัยายน 2555 

 
 

54  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต)   
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร บณัฑิต)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 Director Certification Program (DCP 
12/2001 ) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP 
37/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 5,029,406 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2557 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ   ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2553 – 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2554 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั(มหาชน) 

   



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-17 

 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

11. นายบรรยง พงษ์พานิช 

 กรรมการ /1 
   (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /2 

 ประธานกรรมการบริหาร /2 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 26     
    เมษายน 2555 
/2  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 12     
    กนัยายน 2555 

 

59  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต)  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร บณัฑิต)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP 2/2012) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 

 Director Accreditation Program 
(DAP 36/2005 ) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 The Role of the Chairman Program 
(RCP 5/2001) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 2,000,046 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ , ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, 
ประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2552 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร มลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาส 
อินทปัญโญ 

2551 – 2554 กรรมการพฒันาตลาดทนุไทย, 
อนกุรรมการจดัท าแผนพฒันาตลาดทนุ
ไทย และ คณะท างานด้านการปฏิรูป
ระบบภาษี 

กระทรวงการคลงั 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 
(มหาชน) 

2545 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการและกรรมการบริหาร มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการสภาท่ีปรึกษา 
 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2546 - 2551 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

12. นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ 

 กรรมการ /1   
 (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่และ 
      ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ /2 

 กรรมการบริหาร  

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี 12     
    กนัยายน 2555 
/2  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  

 1 เมษายน 2556 
  

 
 

 

44  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต – 
การเงิน)  University of Maryland at 
College Park, U.S.A 

 ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 Directors Accreditation Program 
(DAP 82/2010)  สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 550,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ,  กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์,  
กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 – 2556 กรรมการ, ประธานธุรกิจตลาดทนุและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่, กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 - 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 

2550 – 2552 
 

กรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ) บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2554 – ส.ค.2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

13. นายกฤตยิา วีรบรุุษ 

 กรรมการ  /1 

 ประธานธุรกิจตลาดทนุ /2 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายกลยทุธ์  /3 

 กรรมการบริหาร   

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     18 พฤษภาคม 2556   
/2  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     1 เมษายน 2556   
/3  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     15 ตลุาคม 2555   
 

 
 

 

44  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ ) Golden 
Gate University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 Director Accreditation Program 
(DAP 1/2008) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 172 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ , ประธานธุรกิจตลาดทนุ , 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั   

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร และ ประธานสายกลยทุธ์ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

ก.ย.2555 –เม.ย.
2556 

กรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าสายงานลงทนุและค้าหลกัทรัพย์) 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

เม.ย.–ก.ย. 2555 กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

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

2552 - 2553 กรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าสายงานลงทนุ) บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการ (หวัหน้าฝ่ายลงทนุ) บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดเบียนอ่ืน 

2551 - 2553 กรรมการ บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดอะปาล์ม ชะอ า จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

14. นางสาวฐิตนินัท์ วธันเวคนิ 

 กรรมการ  /1 
    (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายธนบดีธนกิจ /2 

 กรรมการบริหาร 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     1 มกราคม 2554    
/2  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     1 กนัยายน 2554    
 

56  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต – 
การจดัการ) สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (Bachelor of Public 
Affairs) University of Southern 
California, U.S.A 

ประวตักิารอบรม 

 Financial Institutions Governance 
Program (FGP 5/2012) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 การวางแผนการเงิน ส าหรับผู้บริหาร 
(2012) สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 Corporate Governance and Social 
Responsibility (CSR 1/2007) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 2 
(2006)  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 Board Performance Evaluation 
(2006) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 DCP Refresher Course (1/2005) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Directors Certification Program 
(DCP 1/2000) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 น้องสาวของนายสพุล 
วธันเวคนิ 
 

 
 

35,345,261 
 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ   
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายธนบดีธนกิจ 
กรรมการบริหาร 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2555 
 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธาน
สายธนบดีธนกิจ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

2542 – 2556 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2548 - 2553 กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และ ประธานสายธุรกิจเงินฝากและ
การตลาด 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2549 – 2554 กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จ ากดั 

   



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-21 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

15. นายประชา ช านาญกิจโกศล 

 กรรมการ /1 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายบริหารหนี ้/2 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี      
    25 เมษายน 2556 
/2  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี      
    1 ตลุาคม 2555 
 

 
 

51  ปริญญาโท ( Master of Business 
Administration - Finance) University 
of Texas, Arlington, U.S.A. 

 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร บณัฑิต) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 TLCA Executive Development 
Program (EDP 8/2011) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย 

 Senior Executive Program (SEP-22) 
(2008)  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ       
ศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  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) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ       
ศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Director Certification Program (DCP 
75/2006) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร 
(2005) สมาคมสถาบนัการศกึษาการ
ธนาคารและการเงินไทย 

ไม่มี 
 

 

ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายบริหารหนี ้
กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2554 - 2555 กรรมการ, กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง, และ 
กรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2549 – 2554 
 

กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, 
และ ประธานสายบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี   
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-22 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

16. นายชวลติ จินดาวณิค 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายการเงินและ
งบประมาณ /1 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี      
    23 กรกฎาคม 2550 

 

50  ปริญญาโท (Master of Business 
Administration) Eastern Michigan 
University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร บณัฑิต - 
เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management (MIR 
12/2012) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR 14/2012) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 Monitoring the internal Audit  
Function (MIA 11/2011) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 

 Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM 6/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP 
37/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 TLCA Executive Development 
Program รุ่นท่ี 2 ( EDP 2/2008) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 Director Certification Program (DCP 
76/2006) สมาคมสง่เสริมสถาบนั

ไม่มี 281,250 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 
2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานสายการเงินและงบประมาณ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง   

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2550 – 2555 
 

ประธานสายการเงินและงบประมาณ, 
กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุภทัร 
จ ากดั 

2554 - 2555 ประธานสายกลยทุธ์และพฒันาองค์กร ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

   



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-23 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program 
(DAP 21/2004) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-24 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

17. นายชยัวฒัน์ เลศิวนารินทร์ 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ /1 

 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     20 มกราคม 2555    
 

 
 

54  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร บณัฑิต ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2550 - 2554 ผู้อ านวยการสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2554 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-25 

 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

18. นายธวชัชยั เตชะวฒันวรรณา 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายสนิเช่ือบรรษัท /1  
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     28 กนัยายน 2555 
 

48  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต-
ไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 ปริญญาตรี (นิตศิาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวตักิารอบรม 

 Director Certification Program (DCP 
98/2008) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายสนิเช่ือบรรษัท 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

   

2551 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2551 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-26 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 
 

19. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายตลาดการเงิน /1 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     6  มีนาคม 2556  

43  Master of Science (Finance), 
University of Colorado at Denver 

 ปริญญาตรี (บริหารอตุสาหการ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายตลาดการเงิน 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ก.ค.52 – ก.ย.54 Head of Trading ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2554 – ม.ค. 55 Head of Markets ธนาคาร RBS สาขากรุงเทพ 

ก.ค.43 – มิ.ย.52 Head of Rates Trading ธนาคาร HSBC สาขากรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-27 

 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

20. ดร. พบพนิต ภมุราพนัธุ ์

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายบริหารความเสี่ยง /1 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี              
    1 ตลุาคม 2555  

51  ปริญญาเอก (การจดัการวิศวกรรม) 
Missouri University of Science and 
Technology, U.S.A. (University of 
Missouri-Rolla) 

 รายวิชาบณัฑิตศกึษา การวิจยัการ
ด าเนินงาน Wichita State University, 
KS, U.S.A. 

 ปริญญาโท (การจดัการวิศวกรรม) 
University of Louisiana at Lafayette, 
USA (University of Southwestern 
Louisiana) 

 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2551 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2548 - 2551 ผู้อ านวยการอาวโุส ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-28 

 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

21. นางภทัรพร มิลนิทสตู 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีก ากบัดแูล
กิจการ /1 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี  
     13 มิถนุายน 2556   

 

50  ปริญญาโท (นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญา ตรี  ( นิตศิาสตร์บณัฑิต ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เนตบิณัฑิตไทย 
ประวตักิารอบรม 

 TLCA Executive Development 
Program โดยสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

 The Advanced Senior Executive 
Program โดยสถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 Company Secretary Program โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 ผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานด้านธุรกิจ
การธนาคารพาณิชย์ (Compliance 
Officer) โดยคณะนิตศิาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ค. 2556-
ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปฏิบตักิาร 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั 

เม.ย. – ก.ย. 
2555 

กรรมการ 
 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ก.พ. - เม.ย. 
2556 

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

ก.พ. - เม.ย. 
2556 

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

2554 - ม.ค.2556 
 

กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปฏิบตักิาร 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

ก.พ. 2550 – ม.ค. 
2556 

กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปฏิบตักิาร 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

2547 – ม.ค. 
2550 

รองกรรมการผู้จดัการ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-29 

 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

22. นายมานิตย์ วรรณวานิช 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายเครือข่ายการขาย
และบริการ /1 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี         
    4 กนัยายน  2555      
      

47  ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

เม.ย. – ส.ค. 
2555 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจสาขาภมูิภาค 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2553 – เม.ย. 
2555 

ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2553 ผู้จดัการภาค ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2550 - 2551 ผู้จดัการเขตอาวโุส ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

   



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-30 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

23. นายศราวธุ จารุจินดา 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ /1 
 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี                  
    1 ตลุาคม 2555            

 

55  ปริญญาโท (Master of Business 
Administration - Finance) University 
of Mississippi, U.S.A. 

 ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตนิิยมอนัดบั 
2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 Directors Certification Program 
(DCP 31/2003) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี 110,000 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั 

2548 - 2555 ประธานสายบริหารหนี,้ กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง, และ 
กรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-31 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

24. ดร.อนชุิต อนชุิตานกุลู 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายพฒันาระบบงาน 
ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ /1 
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี                  
    วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556  

 

42  MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Ph.D. (Computer Sci) Stanford 
University 

 MSCS Stanford University 

 B.Eng (1st Class Hons) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 Directors Certification Program 
(DCP) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 TLCA Executive Development 
Program โดยสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

 ผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า และการ
พาณิชย์  (TEPCoT)  โดยมหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.)  โดยสถาบนัวิทยาการ
ประกนัภนัระดบัสงู (วปส.) 

 Strategy and Innovation for 
Businesses in Asia (SIBA) โดย 
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
(MIT) - วิทยาลยัการจดัการ
มหาวิทยาลยัมหดิล(CUMMU) 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2556 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายพฒันาระบบงาน ช่องทาง
ขายและผลติภณัฑ์ 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2553 - 2556 
 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการ 
 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2552 - 2556 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

2550 – 2553 
 

กรรมการ 
 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เชอร์วิสเชส 
จ ากดั 

2550 – 2552 
 

กรรมการ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 
 
 

 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-32 

 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

25. นายวรกฤต  จารุวงศ์ภคั 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายปฏิบตักิาร /1 
 

1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี                  
    16 มกราคม 2557 

 

52  MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์บณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตักิารอบรม 

 Directors Certification Program 
(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Financial Institutions Governance 
Program (FGP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี ไม่มี 
 
 

กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายปฏิบตักิาร 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2553  – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2550 – 2553 ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2546 – 2550 ผู้จดัการฝ่าย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2529 – 2546 หวัหน้าสว่น – รองผู้จดัการฝ่าย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2526 – 2529 IT Supervisor ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2552 – 2556 กรรมการ บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-33 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

26.นายวิธพล  เจาะจิตต์ 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ประธานสายบริหารทรัพยากร 
บคุคล /1 

 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี                  
    16 มกราคม 2557 

 

43  ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑิต) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 Leadership Development 

 Banking 101 

 MBTI Facilitator 

 Senior Manager Training 

 Organization Behavior 

 Business Process Reengineering 

 Facilitation Skill 

ไม่มี ไม่มี กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2557 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิสถาบนัเพิ่มขีดความสามารถ
ทรัพยากรมนษุย์ สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

2554 - 2556 ประธานกรรมการ กลุม่บริษัท MMC 
 

2553 - 2556 กรรมการผู้จดัการร่วม บริษัทเมอร์เซอร์(ฟิลปิปินส)์ จ ากดั 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-34 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

27. นางสรีุย์ หาญพินิจศกัดิ ์

 ผู้อ านวยการอาวโุส  

 หวัหน้าฝ่ายบญัชี  
 

/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี                  
    1 มกราคม 2545 

 

54  ปริญญาโท (บญัชี มหาบณัฑิต ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท (รัฐศาสตร มหาบณัฑิต  - 
สาขาการเมืองการปกครอง)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบ
บญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) (เกียรตนิิยม
อนัดบั 1) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 
3432 

ไม่มี 33,250 กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตนิาคนิภัทร 

2548 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุส  
หวัหน้าฝ่ายบญัชี  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 



  แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

หน้า A1-35 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (หุ้น) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

28. นางสาวพรทพิย์  ชพูระคณุ   

 เลขานกุารบริษัท /1 

 ผู้อ านวยการอาวโุส  

 หวัหน้าส านกัเลขานกุารบริษัท 
 
/1  ได้รับการแตง่ตัง้มีผลวนัท่ี                  
    13 มกราคม 2553 
     

 
 

45  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ ) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 

 ปริญญาตรี  (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    

ประวัตกิารอบรม 

 ผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานด้านธุรกิจ
การธนาคารพาณิชย์ (Compliance 
Officer) (7/2557) คณะนิตศิาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรผู้ปฎิบตังิานเลขานกุารบริษัท 
(FPCS) (23/2554)  สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

 Board Reporting Program (BRP) 
(1/2552)  สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Company Secretary Program (CSP)  
(17/ 2549) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Effective Minute Taking (EMT) 
(2/2549) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Corporate Secretary Development 
Program (11/2548)  คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ไม่มี 45,751 2554 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุส  
หวัหน้าส านกัเลขานกุารบริษัท  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

13 มค. 2553 
 - ปัจจบุนั 

เลขานกุารบริษัท ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2553 ผู้อ านวยการ  ส านกักรรมการ ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
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X / / / / / / /  /
/

//

/

//

/

//

/ 

 //

/ 

 //

/

 //
 //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //

1 บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)  / X  /  / / /  /  /

2 บริษัทส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั X  /  /

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั X  /  /  / /

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) / X  /  / / /  /  /

5 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั X  /  /  / /

6 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั /

7 บริษัท แกรนด์ ซคัเซส จ ากดั  /

8 บริษัท เค เอส พี สแควร์ จ ากดั /

9 บริษัท ซิสเทม็ส์ ลติเทลิเฮ้าส์ จ ากดั X

10 บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จ ากดั /

11 บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) / / /

12 บริษัท เดอะปาล์มชะอ า จ ากดั  /

13 บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) /

14 บริษัท ธรรมนิต ิจ ากดั  (มหาชน )  /

15 บริษัท บทีเีอ็มยลูสีซ่ิง (ประเทศไทย ) จ ากดั X

16 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) /

17 บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั ( มหาชน ) X

18 บริษัท โรงเรียนอนบุาลทบัแก้ว-โฮริ และ เนอสเซอร่ี  /

การด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในธนาคาร

ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เก่ียวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

                                           รายช่ือผู้บริหาร
                  รายช่ือบริษัท

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)

บริษัทยอ่ย 

และ บริษัทร่วม

ล าดบั

 บริษัทที่

เก่ียวข้อง

หน้า A2-1
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การด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในธนาคาร

ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เก่ียวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

                                           รายช่ือผู้บริหาร
                  รายช่ือบริษัท

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)

บริษัทยอ่ย 

และ บริษัทร่วม

ล าดบั

19 บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จ ากดั /

20 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั  /

21 บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) /

22 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) /

23 บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) /

24 บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) /

25 บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั /

26 บริษัท วรลกัษณ์  พร๊อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหชน) X

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

2.      บริษัทที่เก่ียวข้องให้หมายถึง นิยามนิตบิคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ล าดบัที ่ 25  ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานสายปฏบิตัิการ มีผลตัง้แตว่นัที ่16 มกราคม 2557

ล าดบัที ่ 26   ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานสายพฒันาทรัพยากรบคุคล  มีผลตัง้แตว่นัที ่ 16 มกราคม 2557

รวม

หมายเหตุ 1.       /  = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ     //  =  กรรมการบริหาร

บริษัทที่

เก่ียวข้อง

หน้า A2-2
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รายช่ือบริษัทยอ่ย / 

รายช่ือกรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)

1 นายบรรยง     พงษ์พานิช X X

2 นายสวุิทย์     มาไพศาลสิน  /  /

3 นายวีรวฒัน์   ชตุิเชษฐพงศ์  /  /

4 ดร.ศภุวฒิุ    สายเชือ้  //  //

5 นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์  /  /

6 นางพชันี       ลิ่มอภิชาต  //  //

7 นายนรเชษฐ์  แสงรุจิ  //  //

8 นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน  /  /

9 นายประชา    ช านาญกิจโกศล  /  /

10 นายชวลิต      จินดาวณิค  /  /

11 นางภทัรพร     มิลินทสตู  //  //

12 นายกฤติยา    วีรบรุุษ  //  //

หมายเหตุ

2. บริษัทยอ่ย ให้หมายถึง บริษัทยอ่ยที่มีนยัส าคญั เช่น มีรายได้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชีลา่สดุ
1   :  สญัลกัษณ์          X = ประธานกรรมการ      /  = กรรมการ  //  =  กรรมการบริหาร

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษ ทยอ่ย

หน้า A2-2
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย นายพิชยั ดชัณาภิรมย์ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ  นายประวิทย์ วรุตบางกรู และ ดร. อนมุงคล ศิริเวทิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และ
ในปี 2556 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 8 ครัง้ โดยได้ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัร 
สรุปดงันี ้  

 ในทกุไตรมาสได้ทบทวนรายงานทางการเงินโดยประชมุพิจารณาร่วมกบัผู้บริหารในสายงานการเงินและ
งบประมาณ และ ผู้สอบบญัชีภายนอกของธนาคารเพื่อพิจารณาข้อสงัเกตตา่งๆ จากการตรวจสอบ หรือสอบ
ทานงบการเงิน และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกโดยไมม่ีผู้บริหารที่รับผิดชอบอยูด้่วย 

 สอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน 
เพื่อประเมินประสทิธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และระบบควบคมุความปลอดภยัใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการประเมินระบบควบคมุภายในและ
ดแูลให้มีการทบทวนระบบควบคมุภายในกรณีเร่ืองที่มีความเสีย่งในด้านความปลอดภยัของข้อมลูเพื่อให้มี
มาตรการควบคมุที่เหมาะสม และพิจารณาผลการตรวจสอบการบริหารร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแมบ่ทส าหรับการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 2557 

 สอบทานการบริหารความเสีย่ง ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัระบบการควบคมุภายใน เพื่อการจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้
ธนาคาร โดยการสอบทานการบริหารความเสีย่งผา่นการรายงานของสายงานบริหารความเสีย่ง และสาย
ตรวจสอบภายใน โดยมีการก าหนดวตัถปุระสงค์ ข้อบง่ชีค้วามเสีย่ง ประเมินความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง 
และการติดตามผลความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส มีการก าหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่งที่ส าคญั ซึง่ถือเป็นระบบ
เตือนภยัลว่งหน้า มีการจดัท าแผนการด าเนินการกรณีเกิดเหตกุารณ์วิกฤตให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการ
ก าหนดความเสีย่งที่ยอมรับได้ และ ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ รวมทัง้มีการทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ปัจจบุนัตามนโยบายการบริหารความเสีย่งที่ธนาคารก าหนด และเป็นไปตามแนวทางการ
บริหารความเสีย่ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคลอ่ง และความ
เสีย่งด้านปฏิบตัิการ ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ธนาคารมีการ
บริหารความเสีย่งที่เหมาะสมมีประสทิธิภาพ 

 ทบทวนการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการท ารายการระหวา่งกนั
โดยถือหลกัความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอเป็นหลกัในการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบั
นโยบายของธนาคารและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ทบทวนระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร
รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และกฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค โดยประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประสานงานให้
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้ถกูต้อง 
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 พิจารณาผลการปฏิบตัิงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีภายนอกในการท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีในปีที่ผา่น
มา คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้พิจารณาและเสนอแนะรายช่ือผู้สอบบญัชีภายนอกของธนาคารและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2557 ตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา  

ในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนและพิจารณาการด าเนินงานหลกั
ของธนาคารโดยพิจารณาร่วมกบัผู้บริหารของธนาคารท่ีรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่กระบวนการจดัท างบการเงินของธนาคารมีระบบการควบคมุอยา่งเหมาะสม
เพียงพอ และงบการเงินของธนาคารได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีถือปฏิบตัิอยูใ่นประเทศไทย  
เช่ือถือได้ ซึง่ได้น าระบบการบริหารความเสีย่ง และกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชี  นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  ทะเบียนเลขที่  4301 
หรือนายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์ ทะเบียนเลขท่ี 3427 หรือนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียน
เลขที่  3809 แหง่ส านกังาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร
ประจ าปี 2557 และได้ให้ความเห็นชอบคา่สอบบญัชีประจ าปี 2557 ตอ่คณะกรรมการธนาคาร เพื่อเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชีตอ่ไป 

 

 

        วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

  

 
         นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์ 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในรายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

1) ช่ือ และต าแหนง่ 

ดร. ณรงค์ ปรีดานนัท์ ต าแหนง่ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายตรวจสอบภายใน 

2) คณุวฒุิทางการศกึษา วฒุิบตัร หรือประกาศนียบตัรที่เก่ียวข้อง 

 ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of South Australia, Australia 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ University of Leicester, UK 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วฒุิบตัร หรือประกาศนียบตัร: 

 CFSA (Certified Financial Service Auditor, IIA) 

 CCSA (Certification in Control Self Assessment, IIA) 

 CRISC (Certified in Risk and Information System Control, ISACA) 

3) ประสบการณ์ท างาน และการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์ท างาน: 
2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายตรวจสอบภายใน  

ธนาคารเกียตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
          2547 – 2554 ผู้อ านวยการอาวโุส สายตรวจสอบ 
    ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
          2544 – 2546 ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดการเงิน  
    ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุจ ากดั (มหาชน) 
                       2540 – 2543 ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั 
                       2535 – 2539 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 
                       2534 – 2535 Management Internal Control, the Chase Manhattan Bank N.A. 
          2530 – 2533  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ประวตัิการอบรม: 

 New COSO Internal Control Framework, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 กระบวนการรับรองของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในกา รตอ่ต้านทจุริต , สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
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 First 100 Companies : Collective Active Power in Anti-corruption, สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Strategic Internal Audit and Corporate Success, Omegaworldclass 

 Enterprise Risk Management, Omegaworldclass 

 Internal Audit Briefing : Where internal audit goes next, PricewaterhouseCoopers 

 เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกนัการทจุริต ครัง้ที่ 2, ชมรมตรวจสอบและป้องกนั
การทจุริตร่วมกบัสมาคมธนาคารไทย 

 Final FATCA Regulations Workshop, Deloitte  

 TFRS & IFRS Excellence, Deloitte 

 ผู้สอบบญัชีที่มีคณุภาพช่วยกรรมการตรวจสอบได้อยา่งไรและจะเลอืกผู้สอบบญัชีอยา่งไร , ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 อื่นๆ  เช่น Internal Audit Workshop (London), Derivatives (DBS Bank/ Singapore), New 
Financial Instruments: Accounting & Taxation (Euromoney/ Hong Kong), Fundamental of 
Financial Derivatives, Treasury System (Australia), Bond/ Debenture (Euromoney), Credit 
Training Programme, Asset Liability Management 
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รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานรายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
 

1) ช่ือ และต าแหนง่ 
 นายอภิชาติ  จงสงวนประดบั  ต าแหนง่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

2) คณุวฒุิการศกึษา : 

 ปริญญาตรี :   บญัชีบณัฑิต    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 ปริญญาโท :    Master of Business administration with Finance Concentration      
           Eastern Michigan University  

3) ประสบการณ์ท างาน และการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ท างาน : 

2554 –  2557 หวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2553 –  2554  เจ้าหน้าที่ดแูลการปฏิบตัิงาน บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั  

2547 – 2553  หวัหน้าหนว่ยงานดแูลการปฏิบตัิงาน บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2546 – 2547  เจ้าหน้าที่ดแูลการปฏิบตัิงาน  Merrill Lynch International Bank Limited 
(Merchant Bank) (Singapore Branch) 

2542 – 2546  เจ้าหน้าที่ดแูลการปฏิบตัิงาน  บริษัทหลกัทรัพย์เมอรริล ลนิช์ ภทัร จ ากดั 

2540 – 2542  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประวตัิการอบรม : 

 ความรู้เก่ียวกบัการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน จดัโดยสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย  (ASCO Compliance 
Training Program) 

 ผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์  ( Compliance Officer)  จดัโดยธนาคารแหง่
ประเทศไทย ร่วมกบัคณะนิติศาสตร์ จฬุา่ลงกรณ์มหาวิทยาลยั   และสมาคมธนาคารไทย 

 Fraud Risk in Financial Institutions (Best practice) จดัโดยสมาคมสถาบนัการศกึษาธนาคารและ
การเงินไทย 

 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า พ.ศ.2556 จดัโดยส านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

 FATCA  Training Workshop  จดัโดย บริษัท เคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 FATCA  Training จดัโดย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

ท่ีประชมุ คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 4/2549 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2549 ได้มีมตเิป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้  ประธาน และกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน จ านวนทัง้สิน้ 3 คน ดงันี ้

(1) นายมานพ พงศทตั    ประธาน   (กรรมการอิสระ) 
(2) นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ   กรรมการ   (กรรมการอิสระ) 
(3) นายสรุพล  กลุศริิ   กรรมการ   (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)  
 

ท่ีประชมุ คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 8/2555 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2555 ได้มีมตเิป็นเอกฉนัท์ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวนทัง้สิน้ 5 คน ดงันี ้

(1) นายมานพ พงศทตั    ประธาน    (กรรมการอิสระ) 
(2) นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ กรรมการ   (กรรมการอิสระ) 
(3) นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 
(4) นายสวุทิย์ มาไพศาลสิน กรรมการ   (กรรมการอิสระ) 
(5) นายสรุพล  กลุศริิ  กรรมการ   (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)  
 

ท่ีประชมุ คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 6/2556 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ได้มีมตเิป็นเอกฉนัท์ปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินท่ี
ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนวา่จะต้องเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ดงันี ้

                                                         

   
  

  

 

 
 

 
ในรอบปี 2556 ท่ีผ่านมา มีการประชมุ 7 ครัง้  คณะกรรมการได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามขอบเขตท่ีมีอย่างเคร่งครัด มีการเสนอช่ือบคุคลที่มี

คณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งตา่งๆในคณะกรรมการ ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร โดยค านงึถงึคณุสมบตัขิองคณะกรรมการธนาคารท่ีต้องประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้าน
ตา่งๆอย่างเหมาะสม ก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตัง้แตผู่้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 
ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตัง้แตผู่้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ าปีโดยค านงึถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องรวมถงึความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของส่วนผู้ ถือหุ้นในระยะยาว
ประกอบการพิจารณา การจ่ายคา่ตอบแทนและแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้เปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึการจดัท ารายงานก าหนดคา่ตอบแทน
และความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 2556 แล้ว     

 
             นายมานพ พงศทตั 
      ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

                                     เดมิ 

(1) นายมานพ พงศทตั     ประธาน  (กรรมการอิสระ) 
(2) นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ     กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
(3) นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์   กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
(4) นายสวุทิย์ มาไพศาลสิน  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
(5) นายสรุพล กลุศริิ      กรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) 

   
 
 
 
 
 

                                     ใหม่ 

(1) นายมานพ พงศทตั        ประธาน (กรรมการอิสระ)  
(2) นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ        กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
(3) นายประวทิย์ วรุตบางกรู    กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
(4) ดร.อนมุงคล ศริิเวทนิ         กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
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รายงานคณะกรรมการก ากับการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการ 
 

คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น โดยมี นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 
กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการอิสระ 
นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  และนางภทัรพร มิลนิทสตู  ประธานเจ้าหน้าที่ก ากบัดแูลกิจการ เป็นกรรมการ  มี
หน้าที่รับผิดชอบด้านการก ากบัดแูลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ให้มีการปฏิบตัิงานท่ีเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั  รวมถึงการก ากบัดแูลเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ส าหรับปี 2556  คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ มีการประชมุรวม 7 ครัง้  ซึง่มีการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้

 พิจารณาปรับปรุงนโยบายหลกัของธนาคาร ที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร   เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนมุตัิ  ได้แก่ 
- จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร     ซึง่ได้ก าหนดหลกัการส าคญัเพื่อใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้ทกุคนถือปฏิบตัิร่วมกนั   โดยยดึถือแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และหลกัธรรมาภิบาล   

- หลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร   ซึง่ได้ปรับปรุงเนือ้หาเพื่อให้มีความสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเติม   และเป็นการยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารให้สามารถ
เทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากลมากยิ่งขึน้   

- หลกัการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคมของ ธนาคาร   เพื่อก าหนดให้ธนาคารมีนโยบายที่ชดัเจนและครอบคลมุ
แนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคมในปัจจบุนัของธนาคาร  สอดคล้องกบัจรรยาบรรณในการด าเนิน  
ธุรกิจฯ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร 

 พิจารณาอนมุตัิแผนงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี 2556 ของฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร  
 พิจารณาให้ความเห็นตอ่รายงานการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี 2555  ก่อนน าสง่หนว่ยงานทางการท่ีก ากบั

ดแูล 

 รับทราบรายงานปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ที่น าเสนอโดย ฝ่ายก ากบั
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  พร้อม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานของธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางการก าหนด 

 รับทราบกฎเกณฑ์ภายในและกฎเกณฑ์ทางการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคารท่ีมีนยัส าคญั   ทัง้ที่บงัคบัใช้ใหม ่
และกฎเกณฑ์ที่มีการเปลีย่นแปลง และให้ค าแนะน า เสนอแนะแนวทางการก ากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  
มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยผา่นหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

ในปี 2556 ธนาคารได้รับรางวลัเกียรติยศที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานของธนาคารในการยดึหลกัธรรมาภิบาลและการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ดงันี ้

 การประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2556 ระดบัดีเลศิ 100 คะแนนเต็ม ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2550-
2556)   โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

 รางวลั SET Award  ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2550-2556) และ 



            แบบ 56-1 ประจ าปี 2556  

 

A6-2 

 รางวลั SET Award ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม "ดีเดน่"  ในกลุม่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงู

กวา่ 10,000 ล้านบาท ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 (ปี 2555 – 2556) โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และวารสารการเงิน
ธนาคาร   

ธนาคารเช่ือมัน่วา่ การด าเนินธุรกิจด้วยการยดึถือหลกัธรรมาภิบาล และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นเคร่ืองมือ เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึง สง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของธนาคาร   ซึง่
ธนาคารพร้อมจะยดึถือปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่องตลอดไป 

 
 
 

(นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ) 
ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
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รายงานรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน   
  

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวม
ของธนาคารและบริษัทยอ่ย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีถือปฎิบตัิอยูใ่นประเทศไทย  โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่ง
สม ่าเสมอ  ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการท่ีดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  และปฏิบตัิตามข้อก าหนดของประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  งบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาที่เป็นจริง โปร่งใส ่และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป 

 
คณะกรรมการได้จดัให้มีและด ารงไว้ซึง่ระบบบริหารความเสีย่ง  ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และ

การก ากบัดแูลที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อมลูทางการเงินมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารง
รักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของธนาคาร ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดความเสีย่งจากการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลคณุภาพ

ของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) แล้ว 

 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของธนาคาร มีความเพียงพอ เหมาะสม  และสามารถ

ให้ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอ่ย 
ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
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