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เราพร้อมและมุ่งมั่น แสวงหาทางเลือก
ทางการเงินและการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อคุณ





เรานำ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน
ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อตอบรับทุกความต้องการของคุณ





เรามุ่งมั่นแสวงหาคำ ตอบสำ หรับอนาคต
สนับสนุนความฝัน สร้างสรรค์โอกาส
เพื่อประโยชน์สูงสุด สำ หรับลูกค้า ชุมชนและสังคม
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เส้นทางเเห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

2516
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย์

2514
ก่อตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
เกียรตินาคิน จำ กัด โดยนายเกียรติ วัธนเวคิน 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท

25562555

2547
ได้รับการปรับอันดับเครดิต
จาก “BBB+” เป็น “A-”
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ กัด

ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นธนาคารพาณิชย์
เต็มรูปแบบที่มุ่งเน้นการดำ เนินธุรกิจด้านการเงิน 
เเละการลงทุนที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ 
และนำ เสนอผลิตภัณฑ์บริการที่ดีมีคุณภาพ 
ซึ่งธนาคารพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน
ความสำ เร็จของลูกค้า

2548
3 ตุลาคม 2548 ได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังให้ดำ เนินการจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชย์ในชื่อ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน)

11 กันยายน 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) ร่วมกิจการกับ 
บริษัท ทุนภัทร จำ กัด (มหาชน) แล้วเสร็จ ซึ่งรวมเรียกว่า “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” 
มุ่งดำ เนินธุรกิจหลักสองด้านที่มีความเชี่ยวชาญ คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
และธุรกิจตลาดทุน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศในทุกธุรกิจหลัก และสามารถให้บริการ
ทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างดีที่สุด 

2525
เข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 19 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2541
เป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังให้กลับมา
ดำ เนินกิจการ
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ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ  
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ตลาดเงิน และตลาดทุนของไทย

ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นธนาคารพาณิชย์
เต็มรูปแบบที่มุ่งเน้นการดำ เนินธุรกิจด้านการเงิน 
เเละการลงทุนที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ 
และนำ เสนอผลิตภัณฑ์บริการที่ดีมีคุณภาพ 
ซึ่งธนาคารพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน
ความสำ เร็จของลูกค้า

2550
เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัล
บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยม
ด้านการดูแลผู้ถือหุ้นจาก
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ กัด

2551
เป็น 1 ใน 22 บริษัทที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ 
“ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากผลการสำ รวจ
การกำ กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2554
ได้รับการปรับอันดับเครดิตจาก “A-” 
แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เป็น “A-” 
แนวโน้มอันดับ “POSITIVE” หรือ “บวก” 
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ กัด 

2531
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2536
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำ กัด 
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำ กัด

2540
ระงับกิจการชั่วคราวจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
(พร้อมกับสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง)
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วิสัยทัศน์
ธนาคารเพื่อความสำ เร็จของลูกค้า
และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม

พันธกิจ
1. ให้บริการอย่างเชี่ยวชาญ และครบครัน
 พร้อมส่งเสริมศักยภาพของลูกค้าเพื่อความสำ เร็จที่ยั่งยืน
2. ดำ เนินการด้วยหลักบรรษัทภิบาลโดยคำ นึงถึง
 ผลที่ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมจะได้รับ
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แนวโนมอันดับเครดิต “POSITIVE” 
คงอันดับความน�าเชื่อถือ
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

100 คะแนนเต็ม (ตอเน��องเปนปท่ี 7) จากการประเมินคุณภาพการประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2550 - 2556 (Annual General Meeting : AGM) 
โดยสมาคมสงเสริมผู ลงทุนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

ดานการรายงานบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ระดับ
ดีเลิศ 5 ดาว  3 ปติดตอกัน (ป 2553 - 2555) จากพิธีมอบรางวัล 
SET Awards 2012 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสาร
การเงินธนาคาร โดยธนาคารไดรับรางวัล SET Awards ดานการ
รายงานบรรษัทภิบาล (Coporate Governance Report) ตอเน��องเปน
ปที่ 7 (ป 2550 - 2556)

ดานความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน (Outstanding Corporate Social 
Responsibility Awards) ในกลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 10,000 
ลานบาท ตอเน��องเปนปที่ 2 (ป 2555 - 2556) โดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

2013  Triple A Country Award - Best Investment Bank, Best 
 Equity House, Best Deal - The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
 UFJ Limited's USD 5.6 bn offer for Bank of Ayudhya PCL
2012  Triple A Regional Deal Award - Best Secondary-PTTEP
2011  Triple A Country Award - Best Investment Bank
2010  Triple A Country Award - Best Investment Bank
2009  Triple A Country Award - Best Merger and Acquisition House
2008  Triple A Country Award - Best Equity House, Best Merger 
 and Acquisition House

2012 Securities Analysts Award - Best Research House of 
 the year (Institutional Clients), Best Finance Analyst  
 (Institutional Clients), Best Resources Analyst (Institutional 
 Clients), Property and Construction Materials Analyst  
 (Institutional Clients), Agro & Food Analyst (Institutional 
 Clients), Services Analyst (Institutional Clients)

2011 Securities Analysts Award - Best Research House
 of the year (Institutional Clients), Medium & Small 
 Capitalization Analyst, Best Telecommunications Analyst

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุน คะแนนเต็ม 100 
ตอเน��องกัน 4 ปซอน (ป 2552 - 2555) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
ภายใตโครงการอาสาพิทักษสิทธิ์ ซึ�งไดรับความรวมมือจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2013  Country Awards - Best Private Bank, Best Equity House,
 Best Investment Bank
2013  Country Awards - Best IPO in Asia BTSGIF Infrastructure
 Fund USD 1.4 billion 
2013  Country Awards - Best Thailand Deal Bank of Tokyo-
 Mitsubishi UFJ USD 5.6 billion offer for Bank of Ayudhya PCL 
2012  Country Awards - Best Private Bank, Best Investment 
 Bank, Best Equity House
2011  Country Awards - Best Investment Bank, Best Equity 
 House 

2013 IFR Asia - Asia Equity Issue of the Year (BTSGIF IPO)
2013 IFR Asia - Thailand Equity Issue of the Year (BTSGIF IPO)

ระดับ

ระดับ

รางวัล รางวัล

รางวัล



012 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ข้อมูลทางการเงินที่สำ คัญ
งบการเงิน ณ สิ้นปี (หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2554
“ปรับปรุงใหม่”

ปี 2555
“ปรับปรุงใหม่” ปี 2556

ฐานะการเงิน

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 5,292 4,726 3,885

เงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 135,303 168,388 190,189

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อจากการปรับโครงสร้างหนี้ (5,120) (6,172) (7,275)

สินทรัพย์รวม 189,996 233,013 249,109

เงินรับฝาก 69,040 153,027 145,996

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 86,013 29,123 42,569

หนี้สินรวม 165,731 199,815 213,965

ส่วนของเจ้าของ - ส่วนของธนาคาร 23,885 32,898 34,944

ผลการดำาเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,476 7,113 8,347

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,419 2,281 4,357

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,245 1,224 (55)

รายได้จากการดำาเนินงานรวม 9,530 11,518 14,211

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 4,831 5,929 6,579

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 1,278 1,555 2,240

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,421 4,033 5,391

กำาไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,273 3,391 4,418

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 9.9 12.3 13.0

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 1.4 1.6 1.8

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 4.3 3.9 4.0

เงินให้กู้ต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม 87.6 92.8 101.2

อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้ยืมรวม 3.5 3.3 3.8

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 108.4 109.8 100.0

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 51.3 51.1 47.4

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 15.4 14.7 13.7

จำานวนสาขาและพนักงาน 

สาขา 72 87 87

พนักงาน 3,664  3,860  3,940 

ข้อมูลหุ้น KKP

ราคาหุ้น    - สูงสุด (บาท) 39.50 50.00 71.25

   - ต่ำาสุด (บาท) 25.75 30.00 36.00

   - ปิด (บาท) 32.00 48.50 37.25

   - เฉลี่ย (บาท) 33.27 39.00 52.87

จำานวนหุ้น ณ สิ้นปี (พันหุ้น) 634,329 832,831 838,833

มูลค่าตลาด (Market Capitalization)  (ล้านบาท) 20,299 40,392 31,247

กำาไรต่อหุ้น  - ขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.59 4.88 5.29 

    - ปรับลด (บาท) 3.57 4.85 5.25 

P/E (เท่า) 7.61 13.44 7.01

P/BV (เท่า) 0.91 1.21 0.92

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 38.3 39.9 42.2

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.40 2.40 2.65*

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 53.3 58.9 50.0

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 7.50 4.95 7.11

อันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

อันดับเครดิตองค์กร A- A- A-

แนวโน้มอันดับเครดิต Positve Positve Positve

*	 เงินปันผลจ่ายประจำาป	ี2556	ในอัตราหุ้นละ	2.65	บาท	โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ	1.00	บาท	เมื่อวันที่	27	กันยายน	2556	และจะขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	ในวันที่	24	เมษายน	2557	เพื่อพิจารณาอนุมัติการ 
	 จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีก	1.65	บาทต่อหุ้น
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สินทรัพยรวม (ลานบาท)
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กำไรสุทธิ (ลานบาท)
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เงินใหสินเชื่อ (หักรายไดรอตัดบัญชี) (ลานบาท)
สวนตางอัตตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
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เงินกองทุนตามกฏหมาย (ลานบาท)
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เงินกองทุน
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร

“กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” (“กลุ่มธุรกิจฯ”) เกิดขึ้น จากการร่วมกิจการระหว่าง 

ธนาคารเกยีรตินาคนิ จำ กดั (มหาชน) และบรษัิท ทุนภัทร จำ กดั (มหาชน) ดว้ยเล็งเหน็ถงึโอกาสทางธรุกจิ 

ที่สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้จากการร่วมกิจการ เป็นการผนึกศักยภาพในการดำ เนินธุรกิจและรวม 

จุดแข็งของทั้งสองฝ่าย เพ่ือพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการทำ ธุรกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย รวมถึงเพื่อตอบสนองพัฒนาการ

ของตลาดทนุทีมี่อยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง โดยมุ่งเนน้ผสมผสานความเชีย่วชาญและการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ

บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย สร้างสมดุลของรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ 

ค่าธรรมเนียมของกลุ่มธุรกิจฯ ตามวิสัยทัศน์ท่ียึดเป็นแนวทางมาตลอด คือ การเป็น Specialized Bank 

ที่โดดเด่นด้วยแนวทางการทำ ธุรกิจในแบบฉบับของตัวเองที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง 
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การร่วมกิจการเป็นผลสำาเร็จตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 และตลอดปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจฯ ได้เดินทัพเต็มกำาลัง ด้วยเล็งเห็นว่าตลาด

การเงินของประเทศไทยในปัจจุบันค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่ต้นทุนระบบเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับสูง การบริการทางการเงินยังไม่ครอบคลุม 

ทั่วถึงทุกภาคส่วน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินยังขาดความหลากหลาย ทำาให้การบริหารความเสี่ยงของระบบมีข้อจำากัด ดังนั้น กลุ่มธุรกิจฯ 

จึงมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อเติมเต็มธุรกิจทั้งตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงขยายการดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  

รวมถึงปรับโครงสร้างการจัดการ ยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้ครอบคลุม 

รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการทำางานให้เหมาะสมกับธุรกิจ 2 กลุ่มหลัก คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปี 2556 ที่ผ่านมา อาทิเช่น 1) การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยนโยกย้ายและเพิ่มเติมผู้บริหารระดับสูง

หลายตำาแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการทำาธุรกิจ รวมทั้งสรรหาเพิ่มเติมบุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้และความสามารถ อีกหลาย

ตำาแหน่ง 2) การจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม 2 หน่วยงานในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า คือ  

สายตลาดการเงนิ (Financial Markets) และสายสนิเชือ่บรรษทั (Corporate Banking) ให้บรกิารฐานลกูคา้ในกลุม่บรษัิทจดทะเบยีนขนาดใหญ ่

ซึง่เปน็ลกูคา้ของธรุกจิตลาดทนุทีภ่ทัรดแูลอยูแ่ลว้  3) การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิและการลงทนุใหค้รบถว้นตามความตอ้งการ

ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และ Structured Products และได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อ “แจ่มแจ๋ว” 

ในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นนวัตกรรมสินเชื่อที่สร้างความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกระแสเงินสดของลูกค้า ทั้งนี้ การทำาธุรกิจเป็นการร่วมมือด้าน

การให้บริการทางการเงินและการลงทุนให้กับลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งผ่านธนาคาร และผ่านหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจฯ เช่น Phatra 

Wealth Management, Phatra Edge, KKTRADE, และ Phatra Asset ซึ่งมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง  

ผลจากการรวมธุรกิจถือว่ามีประโยชน์อย่างชัดเจน ที่เห็นเป็นรูปธรรมและประสบความสำาเร็จมาก คือ ด้านการขยายฐานลูกค้าจากการ

รว่มมือกนัระหวา่งธนาคารทีม่ฐีานลกูเงนิฝาก และภทัรทีบ่รหิารความมัง่คัง่ให้ลกูคา้ท้ังการลงทุนหุ้น กองทุนรวม และตราสารหนี ้ ทำาใหก้ลุม่ 

ลูกค้าได้รับบริการทางการเงินที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และสะท้อนให้เห็นในผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯ ท่ีมีเสถียรภาพในการหารายได้ที่

มีความหลากหลายมากขึ้น มีความสมดุลระหว่างรายได้ดอกเบ้ียและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ โดยสัดส่วนของรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย

สูงที่สุดในอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 45 ซึ่งเกิดจากโครงสร้างการทำาธุรกิจที่เป็น Specialized Commercial Bank and Investment Banking  

ของกลุ่ม โดยในปี 2556 กลุ่มธุรกิจฯ มีกำาไรสุทธิจำานวน 4,418 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 ประกอบด้วยกำาไรจากธุรกิจธนาคาร

พาณิชยจ์ำานวน 2,618 ลา้นบาท และธุรกิจตลาดทนุจำานวน 1,800 ล้านบาท หากพจิารณาจากรายได้สุทธ ิแบ่งเปน็ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ร้อยละ 73  และธุรกิจตลาดทุนร้อยละ 27 

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำ เนินงานและทิศทางธุรกิจ และเพ่ือสื่อถึงองค์ประกอบทางธุรกิจท่ีหลากหลาย
ภายใต้กลุ่มธุรกิจฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อตัวย่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เป็น “KKP” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 
เป็นต้นไป โดยยังคงช่ือ ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) เป็นชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเช่นเดิม ขณะท่ียังคง Brand Capital ของแต่ละธุรกิจไว้ และแยกใช้ช่ือในแต่ละธุรกิจเช่นเดิม 
เพียงแต่เปลี่ยนชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำ กัด เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำ กัด” เพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การทำ ธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ online มากขึ้น และเปลี่ยน
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำ กัด เป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำ กัด”
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เศรษฐกิจในปี 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้น กลุ่มธุรกิจฯ ยังคงให้ความสำาคัญกับการเติบโตอย่างระมัดระวังและมีคุณภาพจาก

ธุรกิจที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และไม่ต้องพ่ึงพาเครือข่ายทางกายภาพซ่ึงเป็นข้อจำากัดของธนาคาร รวมถึงให้ความ

สำาคญักบัการบรหิารความเสีย่งอยา่งรดักมุมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัคงมุง่มัน่พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ปรบัเปลีย่นการทำาธรุกจิให้เปน็ธนาคารที่

มีมติทิีห่ลากหลาย ท้ังดา้นบคุลากร โดยจะเพิม่บคุลากรท่ีมคีวามสามารถเขา้มารว่มงาน ควบคูก่บัพฒันาพนกังานในองคก์รให้เชีย่วชาญและ

ชำานาญการมากขึน้  ดา้นเครือขา่ยหรือสาขาของธนาคาร จะมุง่เนน้กลยทุธร์ปูแบบสาขาท่ีมคีวามแตกตา่งออกไปดว้ยเทคโนโลยีในปจัจบุนัจะ

เปน็ตวัชว่ยใหก้ารบรกิารลกูคา้ทำาด้วยวธิีการทีห่ลากหลายมากขึน้ และการหาพนัธมติรทางธรุกิจในการใหบ้ริการทางการเงิน  รวมทั้งพฒันา

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ครบถ้วน และหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง

อยา่งไรกด็ ีการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื ตอ้งควบคูก่บัการยดึมัน่ในหลกับรรษทัภบิาล หรอื Corporate Governance ซึง่ตลอดระยะเวลา

กว่า 40 ปี ของการดำาเนินธุรกิจ  กลุ่มธุรกิจฯ ได้ให้ความสำาคัญถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้กรอบจริยธรรมทาง

วชิาชพี และขอ้พงึปฏบัิติในการทำางาน และไดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์รและคำานงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่น

ได้เสีย ซึ่งผลจากศักยภาพและการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน ได้ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจฯ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานกำากับดูแลและสื่อชั้นนำาทั้งในและนอกประเทศมาโดยตลอด

กลุม่ธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรจงึขอขอบคณุทา่นผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ และพนัธมติรทางธรุกจิ ที่ไดใ้หค้วามเชือ่มัน่ และใหค้วามสนบัสนนุ 

การดำาเนินงาน อยา่งดยีิง่เสมอมา และขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารและพนกังานทกุทา่น ทีไ่ดทุ้ม่เท รว่มแรงรว่มใจปฏบิตังิานเพือ่ใหธ้นาคารเกียรตนิาคนิ 

และธุรกิจในกลุ่มธุรกิจฯ เป็น “ธนาคารเพื่อความสำาเร็จของลูกค้า และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม” ได้อย่างแท้จริง 

นายสุพล วัธนเวคิน
ประธานกรรมการ

นายบรรยง พงษ์พานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



018 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

คณะกรรมการธนาคาร

- นายสุพล วัธนเวคิน -
ประธานกรรมการ

- นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ -
กรรมการอิสระ

- รศ.มานพ พงศทัต -
กรรมการอิสระ

- นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล -
กรรมการอิสระ

- นายประวิทย์ วรุตบางกูร -
กรรมการอิสระ

- ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน -
กรรมการอิสระ
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- นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ -
กรรมการอิสระ

- นายธานินทร์ จิระสุนทร -
กรรมการ

- นายสุรพล กุลศิริ -
กรรมการ

- นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน -
กรรมการ

- นายบรรยง พงษ์พานิช -
กรรมการ

- นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ -
กรรมการ

- นายกฤติยา วีรบุรุษ -
กรรมการ

- นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน -
กรรมการ

- นายประชา ชำ นาญกิจโกศล -
กรรมการ



020 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

คณะกรรมการบริหาร

- นายบรรยง พงษ์พานิช -
ประธานกรรมการบริหาร

- นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน -
กรรมการ

- นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์  -
กรรมการ

- นายกฤติยา วีรบุรุษ -
กรรมการ

- นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน -
กรรมการ

- นายประชา ชำ นาญกิจโกศล -
กรรมการ
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022 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ คัญ

ความเป็นมาของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

เริ่มต้นในปี 2514 “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน  

จำากดั” ได้จดัตัง้ขึน้ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท ประกอบ

ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 ก่อนที่จะจดทะเบียน

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536 ซ่ึงต่อมาได้แยกธุรกิจ 

เงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันในปี 2542

การดำาเนินธุรกิจได้ผ่านประสบการณ์ท้ังช่วงแห่งความรุ่งโรจน์ของ 

ธุรกิจการเงิน ไปจนถึงเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังสำาคัญของประเทศ 

หลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่ง

ส่งผลให้ถูกระงับกิจการช่ัวคราว พร้อมกับสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง  

อย่างไรก็ดี ด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ  

ควบคูก่บัการสนบัสนนุจากพนัธมติรทีเ่ขม้แขง็ อาท ิผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีทุ่ม่เททำางานอย่างเต็มที ่ทำาใหบ้ริษทัเงนิทนุ  

เกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 2 สถาบันการเงินที่ได้รับ 

อนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำาเนินกิจการได้อีกคร้ัง 

ในปี 2541 และสามารถรอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้น และเติบโตขึ้น

เปน็ลำาดบั จนกระทัง่ไดร้บัอนญุาตใหย้กระดบัจากบรษิทัเงนิทนุเปน็ 

“ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)” (“ธนาคาร”) และเริ่มดำาเนิน

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ธนาคารได้ซื้อหุ้นบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำากัด จากกองทุน 

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (“กบข.”) ในสัดส่วนร้อยละ 60.0 และ

ได้ดำาเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

เกียรตินาคิน จำากัด (“บลจ.เกียรตินาคิน”) 

ด้วยสภาวะแวดล้อมด้านการแข่งขันภาคการเงินธนาคาร  

และการเปดิเสรทีางการเงนิ ธนาคารไดป้ระกาศรว่มกจิการและรว่ม

บริหารงานกับบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) เม่ือ 

ปลายปี 2554 เพื่อขยายขอบเขตการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน และ

สนบัสนนุความเปน็เลศิในทกุธุรกจิหลกัของธนาคารและทนุภทัร โดย

มุ่งเน้นผสมผสานความเช่ียวชาญในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจ

ตลาดทุนเข้าด้วยกัน ซึ่งการร่วมกิจการเป็นผลสำาเร็จเมื่อวันท่ี 11 

กันยายน 2555 หลงัจากธนาคารสามารถซ้ือหลกัทรัพยข์องทนุภทัร

จากผูถ้อืหุน้ของทนุภทัรได้ร้อยละ 99.93 ของหุน้ทัง้หมดของทุนภัทร 

ตามอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้นสามัญของ 

ทนุภทัรตอ่ 0.9135 หุน้สามญัของธนาคาร ตามแผนการร่วมกจิการ

ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 

นอกจากนี ้เมือ่วนัท่ี 28 กนัยายน 2555 ธนาคารไดเ้พ่ิมสดัสว่น 

การถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคิน เป็นร้อยละ 99.9 และได้ดำาเนิน

การโอนหุ้นท้ังหมดในบลจ.เกียรตินาคิน และบริษัทหลักทรัพย์  

เกียรตินาคิน จำากัด (“บล.เกียรตินาคิน”) ให้กับทุนภัทรเมื่อวันที่ 28 

ธันวาคม 2555 และวันที่ 2 มกราคม 2556 ตามลำาดับ และเกิดเป็น 

“กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” (“กลุ่มธุรกิจฯ”) ให้บริการ

ธรุกจิธนาคารพาณชิยแ์ละธรุกจิตลาดทนุ โดยภายหลงัจากนัน้ บลจ. 

เกียรตินาคิน และบล.เกียรตินาคิน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด (“บลจ.ภัทร”) และบริษัท 

หลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด (“บล.เคเคเทรด”) ตามลำาดับ

สำาหรับกลยุทธ์ระยะยาว ธนาคารจะมุ่งเน้นดำาเนินธุรกิจท่ีม ี

ความเชีย่วชาญ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั ผา่นการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนท่ีหลากหลายตอบสนอง 

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ด้วยการสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจ ตลอดจนสานต่อประโยชน์ร่วมกัน  

(Synergies) ภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รวมทั้ง

ขยายธรุกจิใหมเ่พิม่เตมิ เพือ่ชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ

ธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ 

ธนาคารมแีผนพฒันาชอ่งทางการใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย เพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และตอบสนองกับความต้องการ

ท่ีแตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ี ธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนา

ประสิทธิภาพการทำางานอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านระบบการทำางาน 

การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบที่รัดกุม โดย

ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร การพฒันาระบบ 

สารสนเทศ และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นรากฐาน 

ทีส่ำาคญัในการพฒันาธรุกจิ โดยธนาคารมนีโยบายมุง่เนน้การพฒันา

องค์กรใน 5 ด้านที่สำาคัญ ได้แก่

1)	 ความคล่องตัว	(Flexible) เป็นองค์กรท่ีมีความคล่องตัวสูง 

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดห้ลากหลายรปูแบบ

2)	 ความเร็ว	(Speed) เป็นองค์กรที่สามารถให้บริการลูกค้าได้

อยา่งสะดวกรวดเรว็ ดว้ยกระบวนการตดัสนิใจท่ีกระชบัฉบัไว

3)	 นวัตกรรม	(Innovation) เป็นองค์กรท่ีมีนวัตกรรม โดยปรับปรุง

กระบวนการทำางาน และผลติภัณฑ์ให้สอดคลอ้งกบัแนวโนม้

ของตลาดอย่างสมำ่าเสมอ

4)	 คุณภาพ	(Quality) เป็นองค์กรที่มีการใช้ทรัพยากรทุกด้าน 

อย่างคุ้มค่า ท้ังทรัพยากรบุคคล เงินทุน และระบบสารสนเทศ

5)	 ประสิทธิภาพ	(Efficiency) เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยควบคมุตน้ทนุในการดำาเนนิงานใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถ

แข่งขันได้เป็นอย่างดี

ปี	2554 

ธนาคารได้ซ้ือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย  

จำากดั จากกองทุนบำาเหนจ็บำานาญขา้ราชการ (“กบข.”) เมือ่วนัที ่12 

กรกฎาคม 2554 ในสดัสว่นรอ้ยละ 60.0 และไดด้ำาเนนิการเปลีย่นชือ่

ประวัติความเป็นมา

กลยุทธ์ขององค์กร



คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานธุรกิจตลาดทุนประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์
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เป็น “บลจ.เกยีรตนิาคนิ” เพือ่จะนำาไปสูก่ารประสานความเชีย่วชาญ 

และการพฒันาผลติภัณฑแ์ละบริการทีต่อบสนองความตอ้งการกลุม่

ลูกค้าบุคคลที่มีสินทรัพย์สูงของธนาคาร

ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ธนาคารได้ประกาศร่วมกิจการ

และร่วมบริหารงานกับทุนภัทร เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการ

แขง่ขนัในธุรกจิธนบดธีนกจิ ธรุกจิหลกัทรัพย ์และธรุกจิวานชิธนกจิ

ให้กับกลุ่มธนาคารได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม และยังเป็นการ

เสริมสร้างศักยภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายขอบเขตการทำา

ธุรกิจไปยังแขนงใหม่ได้ในอนาคต 

ปี	2555	

•	 การร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกับทุนภัทร	 เป็นผล 

	 	 สำาเร็จ 

 ตามท่ีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เม่ือวันท่ี 

26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการร่วมกิจการระหว่างธนาคาร

กับทุนภัทรตามแผนการร่วมกิจการ ธนาคารได้ทำาคำาเสนอซื้อ 

หลักทรัพย์ทั้งหมดของทุนภัทรจากผู้ถือหุ้นทุกรายของทุนภัทร 

ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม -11 กันยายน 2555 (รวม 25 วันทำาการ)  

เพื่อการเพิกถอนหุ้นของทุนภัทรออกจากการเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ”) ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับหุ้นสามัญของ 

ทุนภัทร 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคาร 0.9135 หุ้น  

ภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

จำานวนผู้ถือหุ้นของทุนภัทรที่ตอบรับคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้อง 

มจีำานวนรวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ย

ได้แล้วทั้งหมดของทุนภัทร และในกรณีที่ผลตอบรับคำาเสนอซื้อ 

ที่ได้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของทุนภัทร ธนาคารจะดำาเนินการโอนหุ้นทั้งหมดใน 

บล.เกียรตินาคินที่ราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชี และโอนหุ้นใน 

บลจ.เกียรตินาคิน ที่ราคาเท่ากับต้นทุน ให้กับทุนภัทร 

 การร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทุนภัทรเป็นผลสำาเร็จ 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยเม่ือสิ้นสุดการทำาคำาเสนอซื้อ  

มีผู้ถือหุ้นของทุนภัทรร้อยละ 99.93 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของทุนภัทรตอบรับคำาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ส่งผลให้

ธนาคารมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 191,979,745 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนได้ 

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2555  

ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หุ้นของทุนภัทรเพิกถอนออกจากตลาด 

หลักทรัพย์ฯ 

 นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำาเนินการซื้อหุ้น บลจ.เกียรตินาคิน  

ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด

จาก กบข. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2555 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 โดยได้ชำาระราคา 63 ล้านบาท และ 

รับโอนหุ้นเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2555 จำานวน 4.8 ล้านหุ้น  

และเกิดค่าความนิยม 19 ล้านบาท การซื้อหุ้นครั้งนี้ ส่งผลให้

ธนาคารถือหุ้นใน บลจ.เกียรตินาคิน ทั้งสิ้นร้อยละ 99.9 และ 

ต่อมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ดำาเนินการโอนหุ้นของ  

บลจ.เกียรตินาคิน และในวันที่ 2 มกราคม 2556 ธนาคารได้โอนหุ้น 

ของบล.เกียรตินาคิน ให้กับทุนภัทร ตามแผนการร่วมกิจการ

ปี	2556 

•	 การกำากับดูแลกิจการ	และการบริหารงาน

 ภายหลังการร่วมกิจการ โครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจ

ของธนาคารและทุนภัทร จะมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจร่วมกันท้ัง 

ในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน ทั้งที่เป็นการ

ดำาเนนิการอยู่ในปจัจบุนัและธรุกจิใหม ่โดยใชศ้กัยภาพเชงิบวกของ

ท้ังสององค์กรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

โดยรวม

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการและการบริหารงาน ประกอบด้วย

• คณะกรรมการของธนาคาร มีจำานวน 15 ท่าน ทำาหน้าท่ีเป็น

ผู้กำาหนดกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของ

ธนาคาร และบริษัทภายใต้การกำากับดูแล 

• คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) รับผิดชอบ

ในการกำาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังกำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำาปีของธนาคาร และ

บริษัทภายใต้การกำากับดูแล เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการของ

ธนาคาร 

• ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบด้วย

1) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ทำาหน้าท่ีตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยอำานาจหน้าท่ีน้ัน

รวมถึงการกำาหนดรายละเอียดแผนธุรกิจ รวมท้ังกำากับ

ดูแลการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธาน

ธุรกิจ ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทภายใต้การกำากับ

ดแูลในกลุม่ธรุกจิฯ เพือ่ใหบ้รรลผุลตามนโยบาย เปา้หมาย 

ทางการเงิน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี
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2) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลการดำาเนินธุรกิจในภาพรวม 

ของทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน

3) ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดูแลการดำาเนินธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์

4) ประธานธุรกิจตลาดทุน ดูแลการดำาเนินธุรกิจตลาดทุน 

ได้แก่ ทุนภัทร รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนภายใต้กลุ่มธุรกิจฯ

• การปรับภาพลักษณ์ของกลุ่มธุรกิจฯ

 บล.เกียรตินาคิน ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บล.เคเคเทรด เพื่อ

สะทอ้นถงึรปูแบบการดำาเนินธุรกจิทีมุ่ง่เน้นใหบ้ริการดา้นการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์แกลู่กค้าประเภทบุคคลรายยอ่ย ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบ

ของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) (“บล.ภัทร”) ที่มุ่งเน้น

ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจรแก่ลูกค้าประเภทสถาบัน 

และประเภทบุคคลที่มีสินทรัพย์สูง

 บลจ.เกียรตินาคิน ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บลจ.ภัทร เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งรูปแบบการจดัการของธรุกจิตลาดทนุภายใน

กลุ่มธุรกิจฯ

 ทั้งนี้ ธนาคารได้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ใหม่ของ 

กลุ่มธุรกิจฯ อย่างเป็นทางการ รวมทั้งเปลี่ยนตัวย่อ (Ticker)  

การซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารจาก “KK” เป็น “KKP” มีผล 

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 

• การขยายธุรกิจใหม่ และปรับโครงสร้างองค์กร

 ธนาคารได้จัดต้ังธรุกจิใหม ่2 ธรุกจิ ไดแ้ก ่ตลาดการเงนิ และ

สินเชื่อบรรษัท เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจธนาคาร

อย่างเต็มรูปแบบ โดยธุรกิจตลาดการเงินมีหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

การเงิน ทั้งตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และอัตราแลกเปลี่ยน  

เพื่อเสนอบริการที่หลากหลายให้แก่กลุ่มลูกค้าของทั้งธนาคาร และ

ธรุกจิตลาดทุน ในขณะท่ีสายสนิเชือ่บรรษัทมหีนา้ท่ีให้บรกิารสนิเชือ่  

รวมทั้งบริการด้านการเงินอื่นๆ แก่กลุ่มลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมี 

ความมั่นคงสูง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลกำาไรเพิ่มเติมจากเงินทุนของ

ธนาคาร รวมท้ังยงัชว่ยกระจายความเสีย่งของธนาคารจากการพึง่พา

ธุรกิจหลักเดิมของธนาคาร

 นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยจัดตั้งสาย

พัฒนาระบบงาน ช่องทางขาย และผลิตภัณฑ์ และสายวิเคราะห์

และตรวจสอบเครดิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนธุรกิจ 

และการตรวจสอบคุณภาพสินเชื่ออย่างเป็นระบบ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ	

ธนาคารเกยีรตนิาคนิเปน็บรษิทัแมข่องกลุม่ธรุกจิ ประกอบธรุกจิ 

ธนาคารพาณิชย์ และมีบริษัทย่อย ได้แก่ ทุนภัทร ประกอบธุรกิจ 

ถอืหุ้นในบรษัิทอืน่ (Holding Company) และดำาเนนิธรุกจิลงทนุ โดย

ทนุภทัรมบีรษิทัยอ่ยใหบ้รกิารธรุกจิหลกัทรพัย ์ไดแ้ก ่บล.ภทัร และ 

บล.เคเคเทรด รวมทั้งมี บลจ.ภัทร ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน 

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังประกอบด้วย บริษัท สำานักกฎหมาย

เอราวัณ จำากัด ให้บริการด้านกฎหมายแก่บริษัทในกลุ่มธนาคาร 

และธนาคารยังถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือ 

แก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน จำานวน 8 กอง โดยมีโครงสร้าง

การถือหุ้น ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

(1) กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 (99.95%), กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 (99.59%), กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 (99.97%), กองทุนรวมไทย 
รีสตรัคเจอริ่ง (98.91%), กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 1 (99.52%), กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 (98.77%), กองทุนรวม
บางกอก แคปปิตอล (95.72%) และ กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล (94.03%)
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การประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภายหลังการร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทุนภัทรเป็นผล

สำาเรจ็ กลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร แบ่งการดำาเนินธรุกจิออก

เป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2) ธุรกิจตลาดทุน 3) 

ธุรกิจธนบดีธนกิจ และ 4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

 

ผลการดำาเนินงานของทุนภัทรและ บล.ภัทร ได้รวมในงบ

การเงินรวม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป โครงสร้าง 

รายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมสำาหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย 11,296 118.5 14,452 125.5 15,809 111.2

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,821 50.6 7,339 63.7 7,462 52.5

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,476 68.0 7,113 61.8 8,347 58.7

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 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

 ธุรกิจตลาดทุน 450 4.7 1,035 9.0 3,034 21.3

 อื่นๆ 52 0.5 108 0.9 206 1.4

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 154 1.6 292 2.5 481 3.4

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,419 14.9 2,281 19.8 4,357 30.7

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (12) (0.1) 226 2.0 443 3.1

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 180 1.9 443 3.8 637 4.5

กำาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,245 13.1 1,224 10.6 (55) (0.4)

รายได้จากเงินปันผล 55 0.6 23 0.2 206 1.4

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 167 1.8 209 1.8 276 1.9

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 9,530 100.0 11,518 100.0 14,211 100.0

โครงสร้างรายของได้ธนาคารและบริษัทย่อย 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ แบ่งออกเป็น

1.	สินเชื่อรายย่อย

ดำาเนินการโดยสายธนาคารรายย่อยของธนาคาร เน้นการให้

บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมี

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สำาคัญ ดังนี้

1.1 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

ธนาคารให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ทั้งรถใหม่ 

และใช้แล้ว ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์อเนกประสงค์ รถยนต์ 

เชงิพาณิชย์ แกบ่คุคล หรือนิตบุิคคล ทีต่อ้งการซ้ือรถยนตม์าใชง้าน

โดยทัว่ไป ผูเ้ชา่ซือ้จะชำาระเงนิดาวนส์ว่นหนึง่ และผอ่นชำาระคา่งวด

เป็นจำานวนเท่าๆ กัน ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ และ/หรือธนาคารมี

กรรมสทิธ์ิในทรพัย์สนิตามกฎหมายจนกวา่ผูเ้ชา่ซ้ือจะผอ่นชำาระเงนิ

กู้ครบถ้วน ระยะเวลาการเช่าซื้อ 12-84 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทำาสัญญา

นอกจากนี ้ธนาคารยงัใหบ้ริการดา้นอืน่ๆ เกีย่วกบัรถยนต ์เชน่ 

บรกิารตอ่ภาษรีถยนตป์ระจำาปี บริการดา้นการขอใบอนุญาตเกีย่วกบั

รถยนต์ บรกิารดา้นการทำาประกนัภยั และภาษรีถยนตอ์กีดว้ย ซึง่ให้

บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

สินเชือ่เชา่ซือ้รถยนตม์กีารเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง คดิเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 70.2 ของสินเชื่อรวม โดยมีอัตราการเติบโตของเงินให้ 

สินเชื่อร้อยละ 9.8 จาก 122,093 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 เป็น 134,019 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสัดส่วน

การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วเฉลี่ยร้อยละ 53 

ต่อรอ้ยละ 47 ในป ี2556 และแบ่งสดัสว่นสนิเชือ่เชา่ซือ้ตามภมูภิาค

และประเภทของรถ ได้ดังนี้

ธนาคารยังคงมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้ออย่าง

ต่อเน่ืองต่อไป โดยให้ความสำาคัญกับการบริการท่ีรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ และเน้นควบคุมคุณภาพของสินเชื่อให้อยู่ ใน 

ระดับที่ดีสำาหรับการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมจะอยู่ใน 

ระดับเดียวกับอัตราตลาดและสอดคล้องกับระยะเวลาการผ่อน 

ชำาระ

1.2 สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคล เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์เพ่ือช่วยเสริม 

สภาพคล่องให้แก่ลูกค้าเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีมีประวัติการผ่อนชำาระที่ดี 

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชำาระนานสูงสุดถึง 48 เดือน 

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อ Term Loan คือ สินเชื่อ

อเนกประสงคท์ีไ่มต่อ้งใชห้ลกัทรพัย ์หรอื บคุคลคำา้ประกนั ทำาสญัญา

ผอ่นชำาระคนืให้แกธ่นาคารเปน็จำานวนเงนิแตล่ะงวดตามระยะเวลาที่

กำาหนด เพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่อง และสินเชื่อ Revolving Loan  

ผูข้อกูจ้ะไดร้บัเปน็วงเงนิสนิเชือ่พรอ้มบตัรกดเงนิสด KK Cash Card  

ซึ่งเบิกถอนเป็นเงินสดได้ด้วยการใช้บัตรทำารายการเบิกถอนผ่าน

เครื่อง ATM Pool โดยมีเงื่อนไขชำาระคืนขั้นตำ่าแต่ละงวดตามที่

ธนาคารกำาหนด 

1.3 สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อเคหะ เป็นบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมี

วตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง โดยธนาคารไดข้ยาย

พ้ืนท่ีการให้บริการจากเดิมเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

และจังหวัดชลบุรี ไปยังทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(บตท.) ในการจดัสนิเชือ่ท่ีอยูอ่าศยัดอกเบีย้คงท่ี ซึง่ บตท. ไดท้ยอย

จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร 

ทั้งนี้ ธนาคารและบตท. ได้ดำาเนินการตามโครงการร่วมมือกับ 

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่

อาศัยสำาหรับลูกค้าโครงการฯ  โดยในปี 2555 ธนาคารได้โอนขาย

สินเชื่อเคหะให้บตท. รวมทั้งสิ้น 1,003 ล้านบาท

1.4 สินเชื่อ Micro SMEs

สินเชื่อ Micro SMEs เป็นสินเชื่อท่ีให้แก่ลูกค้าบุคคลหรือ 

นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ท้ังภาคบริการ ค้าส่ง และ

ค้าปลีก และมีวงเงินหลากหลายรูปแบบ อาทิ วงเงินเพื่อเป็น

ทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงิน O/D วงเงินเพ่ือขยาย

กิจการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์

คำ้าประกัน และสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์คำ้าประกัน   

1.5 บริการเงินฝาก

ธนาคารให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกค้าท้ังประเภทบุคคล

ธรรมดาและนติบิคุคล โดยจำาแนกเปน็ 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่เงนิฝาก 

กระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำา โดยเน้นการ

ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับลูกค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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และการให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการและ

เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

1.6 สินเชื่อรถเพื่อเงินสด (Car Cash)

สินเชื่อรถเพื่อเงินสด ให้บริการวงเงินสินเชื่อประเภท Term 

loan แก่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิรถยนต์ที่ปลอดภาระหน้ี และนำามาเป็น 

หลักทรัพย์คำ้าประกันกับทางธนาคาร โดยโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือ

กรรมสิทธิ์เป็นธนาคาร โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าเคย

จัดเช่าซื้อกับธนาคาร และกลุ่มลูกค้าภายนอกทั่วไป

1.7 บรกิารประกนัภยัและบริการประกนัชีวติ (Bancassurance)

ธนาคารให้บริการเป็นนายหน้าประกันภัยทั้งประกันชีวิต และ

ประกนัวนิาศภยั โดยร่วมมอืกบักลุม่พันธมติร หรือ บริษทัประกนัภยั

ชั้นนำาที่มีชื่อเสียง ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย

ประเภทต่างๆ ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร ได้แก่ 

ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท และประกันชีวิต (Car Shield) แบบ

คุ้มครองวงเงินสินเชื่อรถยนต์ กรณีผู้เช่าซื้อรถยนต์เสียชีวิต

1.8 การประมูลรถยนต์

ธนาคารจัดให้มีการประมูลรถยนต์ใช้แล้วจากลูกค้าของ

ธนาคาร ที่ศูนย์ประมูลรถยนต์ของธนาคาร ซึ่งมี 2 แห่ง คือ ถนน

บางนา-ตราด กม. 8 และจังหวัดอุดรธานี ทุกเดือน 

ศูนย์ประมูลรถยนต์ของธนาคารได้รับการรับรองคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  

ในปี 2554 เนื่องจากเป็นศูนย์ประมูลที่ให้บริการครบวงจรและ 

มีมาตรฐานสำาหรับผู้ประกอบการรถใช้แล้ว และเป็นทางเลือก 

สำาหรับประชาชนทั่วไป

2.	สินเชื่อธุรกิจ	

สินเชื่อธุรกิจ ณ สิ้นปี 2556 มียอดสินเช่ือคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 25.9 ของสินเชื่อรวม ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อ 2 ประเภท 

หลกั คอื สนิเชือ่ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์ ซ่ึงคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 15.0 

และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี มีสัดส่วนร้อยละ 11.0 ของสินเชื่อรวม  

รายละเอียดของสินเชื่อประเภทต่างๆ มีดังนี้

2.1 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารใหบ้รกิารสนิเช่ือ สำาหรับผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย ์

หรอืผูป้ระกอบการพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยั รายกลางและรายเลก็ 

ทัง้ในกรงุเทพฯ และสว่นภมูภิาค โดยมทีมีงานใหบ้ริการสนิเชือ่ครบ

วงจร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ที่พร้อมให้คำาปรึกษา 

คำาแนะนำา ด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง ด้านสถาปนิกการออกแบบ 

ข้อมูลวิจัยและพัฒนา ข้อกฎหมายต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีเครือข่าย 

ให้การสนับสนุน ทั้งด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์  

และการบริหารโครงการ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำาธุรกิจของ

ลูกค้า

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นสินเช่ือประเภท Project 

Finance ทีม่วีตัถปุระสงค์ในการพัฒนาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีช่ดัเจน 

ธนาคารมุ่งเน้นความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยมีขั้นตอนการอนุมัติ

ท่ีรวดเร็ว ให้วงเงินตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และ

กำาหนดรูปแบบการผ่อนชำาระให้สอดคล้องกับรายได้ของลูกค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มี

จำานวน 28,537 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 39.6 จากสิ้นปี 2555  

แบ่งเป็น โครงการท่ีอยู่อาศัยแนวราบร้อยละ 74 โครงการ

คอนโดมิเนียมร้อยละ 24 และอื่นๆ ร้อยละ 2

2.2 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี 

สินเชื่อท่ีให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ยานยนต ์และธรุกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ปน็หลกั ธนาคารมสีนิเชือ่ธรุกจิ

เอสเอ็มอี ณ สิ้นปี 2556 จำานวน 20,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

10.8 จากสิ้นปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.2.1 สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์

   สินเช่ือท่ีให้แก่ ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า  

  รวมถงึเซอรว์สิ-อพารท์เมน้ท ์อาคารทีอ่ยูอ่าศยัรวมเพือ่เชา่  

  และหอพัก ท้ังท่ีเป็นโครงการใหม่ และปรับปรุงโครงการเดิม โดย 

  ธนาคารมสีถาปนกิ วิศวกร ดแูลให้คำาปรึกษาเร่ืองแบบกอ่สรา้ง  

  และการก่อสร้างหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ให้ได้มาตรฐาน

   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่มีที่ดินของ 

  ตนเองอยู่ในทำาเลเป้าหมายต้องการสร้างท่ีพักอาศัยให้เช่า  

  กลุ่มผู้ประกอบการที่มีหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ท่ีเปิด 

  ดำาเนินการแล้ว และท่ีต้องการเงินกู้เพ่ือนำาไปใช้ขยาย 

  ธุรกิจหรือเพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ 

  เพ่ิมเติม 

 2.2.2 สินเชื่อธุรกิจขนส่ง (Logistics) 

   บริการสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง  

  เช่น กลุ่มบรรทุกปูนซีเมนต์ กลุ่มบรรทุกนำ้ามัน กลุ่มขนส่ง 

  ตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือการนำาเข้าและส่งออก กลุ่มขนส่ง 

  ยานยนต์และอะไหล่ เป็นต้น โดยมีบริการวงเงินสินเช่ือ 

  ประเภทต่างๆ เช่น วงเงินเช่าซื้อรถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุก 

  หกล้อ รถหัวลาก หางพ่วงจำานวนตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป วงเงิน 

  กู้เพื่อซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง และ 

  วงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการขนส่ง รวมท้ังวงเงิน 

  เช่าซื้อสำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถตู้ เป็นต้น

 2.2.3 สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน (Floor Plan)

   บริการสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการตัวแทนจำาหน่าย 

  รถยนต์ใหม่ และเต็นท์รถมือสอง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

  ในธุรกิจรถยนต์ ได้แก่ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน วงเงินกู้  

  (Long Term Loan) รวมถึง หนังสือคำ้าประกัน (LG) และเงิน 

  เบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ 

  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถดำาเนินธุรกิจและขยาย 

  ธุรกิจได้ในระยะยาว 
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 2.2.4 สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

   มุ่งเน้นการสนับสนุนสินเช่ือในธุรกิจโรงพิมพ์ และ 

  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ทั้งประเภทกระดาษ และพลาสติก เช่น  

  สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน เพื่อซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในธุรกิจ  

  วงเงินหมุนเวียนที่มีหลักประกันสำาหรับใช้ในธุรกิจ วงเงิน 

  ชำาระหนี้ (Refinance) และสินเชื่อเพื่อการนำาเข้า

 2.2.5 สินเชื่อธุรกิจทั่วไป

   บริการสินเชื่อสนับสนุนในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ 

  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือซ้ือเคร่ืองจักรสำาหรับการ 

  กอ่สรา้ง วงเงินสินเช่ือหมนุเวียน วงเงนิกู ้(Long Term Loan)  

  วงเงินชำาระหนี้ (Refinance) สำาหรับการสร้างโรงงานและ 

  การผลิตวัสดุเพื่อการก่อสร้าง

3.	สินเชื่อบรรษัท	

ดำาเนินการโดยสายสินเช่ือบรรษัทที่จัดต้ังข้ึนในช่วงครึ่งหลัง

ของป ี2556 ภายหลงัการรว่มกจิการกบัทนุภทัร โดยมวีตัถปุระสงค์

ในการสานต่อประโยชน์ร่วม (Synergies) ที่เกิดจากการร่วมกิจการ

ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยอิงประโยชน์จากความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ทีมงานของบล.ภัทร มีอยู่กับกลุ่มลูกค้าบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ 

ทีมงานของบล.ภัทร ให้บริการด้านวานิชธนกิจ ที่ปรึกษาการเงิน 

การระดมทนุผา่นการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทตา่งๆ และบรกิาร

ด้านการเงินและการลงทุนอื่น ร่วมกับความเชี่ยวชาญของธนาคาร 

ในการศึกษาวิเคราะห์ พิจารณาสินเชื่อ และเครือข่ายของธนาคาร 

โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจอีกแขนงหน่ึงและเป็นการกระจาย

ความเสี่ยงและการกระจุกตัวของธุรกิจและสินเชื่อรวมของธนาคาร

ไม่ให้กระจุกตัวอยู่เฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์

เท่านั้น

สายสนิเชือ่บรรษทัจะรบัผดิชอบงานบรกิารสนิเชือ่ใหแ้กบ่รษัิท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่ยังมิได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกอุตสาหกรรมภายใต้กรอบนโยบายสินเชื่อ

ของธนาคาร ทั้งนี้ ไม่รวมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์

และบรรจุภณัฑ ์ธรุกจิขนสง่ และธรุกจิฟลอรแ์พลน ซึง่ดแูลโดยสาย

สินเชื่อธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายที่จะให้บริการด้านการเงินครอบคลุม 

ทั้งในมิติของกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับจุดแข็งในการให้บริการ

ของกลุม่ธุรกจิฯ โดยสายสนิเชือ่บรรษทัจะมุง่เนน้บริการดา้นสนิเชือ่ 

แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทลูกและ

บริษัทในเครือ บริษัทขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทข้ามชาติและบริษัทลูกหรือสาขา (Multi 

National Company) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อบรรษัท  

อาทิ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Working  

Capital) สินเชื่อสำาหรับโครงการขนาดใหญ่ (Project Finance)  

การจัดหาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) สินเชื่อเพื่อการ 

ลงทุนขยายงาน รวมตลอดถึงสินเชื่อรูปแบบต่างๆ ท่ีพัฒนาขึ้น 

ตามนวัตกรรมทางการเงินของตลาดเงินและตลาดทุน

สายสินเชื่อบรรษัทจะดำาเนินธุรกิจในรูปแบบที่มีทีมงานขนาด

เหมาะสม เน้นการประสานงานกับทีมงานของบล.ภัทร สายตลาด

การเงิน และสายงานอื่นๆ เพื่อการให้บริการการเงินที่หลากหลาย

แก่กลุ่มลูกค้า มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกว้างและเชิงลึกใน

ธุรกิจของลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงตลาดการเงินและตลาดทุน เพื่อ

ทำาการศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกลูกค้าเป้าหมายและผลิตภัณฑ์

การเงินท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายระยะกลางท่ีจะดำาเนินการจน

สามารถสร้างขนาดธุรกิจท่ีเหมาะสมกับธนาคาร เพื่อการเติบโต

ของสินทรัพย์และรายได้ ทั้งยังเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ 

และความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการกระจุกตัว

ของสินเชื่อของธนาคาร

4.	ตลาดการเงิน	

ดำาเนินการโดยสายตลาดการเงิน ซึ่งเป็นสายงานใหม่ท่ีจัด

ตั้งขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2556 มีหน้าที่ให้บริการลูกค้ารวมถึงให้คำา

ปรกึษาในการทำาธรุกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์างการเงนิตา่งๆ 

เช่น ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมตราสารหนี้ และตราสาร

อนุพันธ์ เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา

ดอกเบี้ยให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ใน

ประเทศไทยมีการแข่งขันกันสูง ทั้งจากธนาคารพาณิชย์ไทย สาขา

ธนาคารต่างประเทศ และสถาบันการเงินอื่นๆ ในภูมิภาคท่ีเข้ามา

ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย ในปีท่ีผ่านมาธนาคารได้เพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขัน ด้วยการจัดหาบุคลากรท่ีมีทักษะในการ

บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี 

และปรบัปรงุระบบการทำางาน ซึง่ทำาใหธ้นาคารมคีวามสามารถเพยีง

พอที่จะแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ไทยอื่นๆ ได้ในปัจจุบัน

ธุรกิจตลาดทุน

ดำาเนนิการโดยบรษิทัยอ่ยของธนาคาร ไดแ้ก ่ทนุภทัร บล.ภทัร 

บล.เคเคเทรด (บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บล.เกียรตินาคิน ในเดือน

สิงหาคม 2556) และ บลจ.ภัทร (เปลี่ยนชื่อจาก บลจ.เกียรตินาคิน 

ในเดอืนสงิหาคม 2556) โดยแบง่ธรุกจิหลกัออกเปน็ 4 ประเภทดงันี้

1.	ธุรกิจนายหน้า	(Agency	Business)

บล.ภัทร และ บล.เคเคเทรด ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขาย 

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ตลาด mai และตลาดอนุพันธ์ โดย บล.ภัทร และ 

บล.เคเคเทรด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 6 และ

หมายเลข 19 ตามลำาดับ 
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ลูกค้าประเภทสถาบันในประเทศของบล.ภัทร ได้แก่ บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กองทนุสำารองเลีย้งชพี กองทนุสว่นบคุคล 

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ สำานักงานประกันสังคม บริษัท

ประกันชีวิต และบริษัทประกันภัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บล.ภัทร มีลูกค้าประเภทสถาบันในประเทศจำานวน 44 รายที่ 

ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบล.ภัทร อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ

ระยะเวลา 1 ปี

บล.ภัทร ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า 

บุคคลรายใหญ่ผ่านเจ้าหน้าท่ีการตลาด (Financial Consultant)  

และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการข้ึนทะเบียน 

กับสำานักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถทำาหน้าที่เป็นผู้แนะนำาการลงทุน 

ทั้งในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ 

หรือหน่วยลงทุน ณ สิ้นปี 2556 บล.ภัทร มีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ 

การให้คำาแนะนำาการลงทุนของลูกค้าบุคคลรายใหญ่มูลค่ารวม 

217,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 181,988 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555  

โดย ณ สิ้นปี 2556 บล.ภัทร มีบัญชีลูกค้าบุคคลท้ังสิ้น 9,290  

บัญชี และมีบัญชีลูกค้าบุคคลที่ซื้อขายต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ในรอบระยะเวลา 1 ปี จำานวน 4,656 บัญชี รายละเอียดตาม 

ตารางแสดงรายละเอียดของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ใน 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รายไดค้า่ธรรมเนยีมนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์

และส่วนแบ่งการตลาดของบล.ภัทร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556

นอกจากนี้ บล.ภัทร ยังได้เริ่มให้บริการวางแผนการเงินและ

การลงทุนส่วนบุคคลแก่ลูกค้าบุคคลที่มีเงินลงทุนตั้งแต่  2 - 30 

ล้านบาท (Mass Affluent) ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (Investment 

Advisor) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำานักงาน ก.ล.ต. ให้

สามารถทำาหน้าท่ีเป็นผู้แนะนำาการลงทุนท้ังในหลักทรัพย์ประเภท

ตราสารทุน และหน่วยลงทุน ณ สิ้นปี 2556 บล.ภัทร มีสินทรัพย์ที่ 

อยู่ภายใต้การให้คำาแนะนำาการลงทุนมูลค่ารวม 2,640 ล้านบาท  

มีบัญชีลูกค้าบุคคลทั้งสิ้น 311 บัญชี

ในการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า บล.ภัทร 

ได้ใช้จุดเด่นในด้านงานวิจัยเพ่ือสร้างความแตกต่างจากบริษัท 

หลักทรัพย์อื่นๆ โดยสายงานวิจัยของ บล.ภัทร ทำาหน้าที่วิเคราะห์

เศรษฐกจิมหภาคและตราสารทนุ รวมทัง้ใหค้ำาแนะนำาดา้นการลงทุน

ในหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แกล่กูคา้

ของทั้ง บล.ภัทร และลูกค้าของเมอร์ริล ลินช์ 

ภายใต้สัญญาความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างบล.ภัทร กับ

เมอร์ริล ลินช์ นักวิเคราะห์ของ บล.ภัทร จะทำางานวิจัยที่เกี่ยวกับ 

ประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและการเมือง กลยุทธ์การลงทุน

ตลอดจนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ โดยเมอร์ริล ลินช์ จะนำาบทวิจัยดังกล่าวเผยแพร่แก่

ลูกค้าของเมอร์ริล ลินช์ ในต่างประเทศภายใต้ชื่อของเมอร์ริล ลินช์ 

บล.ภทัร ใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสาร 

อนุพันธ์แก่ลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้า

บคุคลรายใหญ ่(High Net Worth Individual) ในขณะที ่บล.เคเคเทรด 

ให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไป

ในปี 2556 บล.ภัทร มีส่วนแบ่งการตลาดในการเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ในอันดับที่ 9 หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 

ร้อยละ 4.39 ของมูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมบัญชี 

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บล.ภัทร มี

รายไดค้า่ธรรมเนยีมการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ปน็จำานวน 

1,380 ล้านบาท และมีสัดส่วนรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

จากลูกค้าประเภทสถาบันและลูกค้าบุคคลรายใหญ่ประมาณร้อยละ 

57.6 และร้อยละ 42.4 ตามลำาดับ 

 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าประเภท 

สถาบันของบล.ภัทร ร้อยละ 51.8 มาจากลูกค้าสถาบันต่างประเทศ 

รายได้จากเมอรร์ลิ ลนิช ์คดิเป็นร้อยละ 95.5 ของรายไดค้า่นายหนา้ 

ซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าประเภทสถาบันต่างประเทศท้ังหมด  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบล.ภัทร  

และเมอร์ริล ลินช์ โดยเมอร์ริล ลินช์ จะดำาเนินการส่งคำาสั่งซื้อขาย 

หลักทรัพย์ประเภททุน (Equity Securities) ที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบัญชีของตนอย่างน้อยร้อยละ 80.0 ผ่าน  

บล.ภัทร และเมอร์ริล ลินช์ จะชำาระค่าธรรมเนียมในการเป็น 

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบล.ภัทร ในอัตราตามที่ตกลงกัน

ในสัญญา

ในส่วนของคำาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของเมอร์ริล ลินช์ เพื่อ

บัญชีลูกค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) เมอร์ริล ลินช์ จะดำาเนิน

การอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Endeavors) ภายใต้เงื่อนไข

ของการซื้อขายในราคาที่ดีที่สุด (Best Execution) เพื่อให้คำาสั่ง

ซื้อขายหลักทรัพย์ของเมอร์ริล ลินช์ เพื่อบัญชีลูกค้ารายใหญ่

ของตนเองทั้งหมดดำาเนินการผ่าน บล.ภัทร เช่นกัน รวมทั้งชำาระ 

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บล.ภัทร ในอัตรา 

ร้อยละ 60.0 ของค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของเมอร์ริล ลินช์ เพื่อบัญชีลูกค้ารายใหญ่ของตน

ทั้งหมดผ่านทางบล.ภัทร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น 

เมอรร์ลิ ลนิช ์จงึเปน็ลกูคา้ประเภทสถาบันตา่งประเทศรายใหญท่ีส่ดุ

ของบล.ภัทร (ทั้งในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของ

ตนเองและตามคำาสั่งของลูกค้าของตน) ทั้งนี้ หากบล.ภัทร มีความ

ประสงค์ที่จะให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าประเภท

สถาบันการเงินต่างประเทศ (International Investment Bank or 

Financial Institution) หรือสถาบันท่ีประกอบธุรกิจแข่งขันกับเมอร์ริล 

ลินช์ บล.ภัทร ต้องได้รับความยินยอมจากเมอร์ริล ลินช์ ในกรณีที่

จะให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวโดยตรง



030 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ขณะที่ บล.ภัทร จะเป็นผู้เผยแพร่งานวิจัยชิ้นเดียวกันแก่ลูกค้าของ 

บล.ภัทร ในประเทศไทย

สำาหรับการเป็นนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

บล.ภัทร ได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทน 

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เข้า

เปน็สมาชกิประเภทตวัแทนซ้ือขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้กบัตลาด

อนุพันธ์ และบริษัท สำานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำากัด โดยใน 

ปี 2556 บล.ภัทร มีรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้จำานวน 75 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนจาก 66 ลา้นบาท 

ในป ี2555 และมีสว่นแบง่การตลาดในตลาดอนุพนัธ ์(วัดตามจำานวน

สัญญาที่ซื้อขาย) ในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 9.16

นอกจากนี้ บล.ภัทร ยังได้ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

(Securities Borrowing and Lending) ซึ่งได้รับใบอนุญาต

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืม 

หลกัทรพัย ์(Principal) ทัง้นี ้กลุม่ลกูคา้ของ บล.ภทัร ซึง่เปน็ผูใ้หย้มืและ 

ผู้ยืมหลักทรัพย์ ประกอบด้วยลูกค้าประเภทสถาบัน ลูกค้าบุคคล

รายใหญ่ และฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ  

บล.ภัทร โดย บล.ภัทร ทำาหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืม

หลักทรัพย์ เป็นการให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้า โดย

ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้มีส่วนช่วยพัฒนากลยุทธ์ใน

การลงทุนและเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน

บล.เคเคเทรด ให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์แก่

ลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งประเภท

บัญชีเงินสดและบัญชีมาร์จิ้น โดยลูกค้าสามารถใช้บริการซื้อขาย

หลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำาการลงทุน หรือส่งคำาสั่งซ้ือขาย

ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ในปี 2556 บล.เคเคเทรด มีส่วนแบ่งการตลาดในการเป็น 

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในอันดับที่ 25 หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการ

ตลาดร้อยละ 1.30 ของมูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บล.เคเคเทรด  

มีรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำานวน 

574 ล้านบาท และรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าจำานวน 47 ล้านบาท

2.	ธุรกิจวานิชธนกิจ	(Investment	Banking	Business)

บล.ภัทร ประกอบธรุกจิวานชิธนกจิ โดยให้บรกิารเปน็ท่ีปรกึษา

ทางการเงนิและการจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย ์บล.ภัทร เปน็หนึง่ในผูน้ำา

ในธรุกจิวานชิธนกจิ โดยไดท้ำาหนา้ท่ีในการเปน็ท่ีปรกึษาทางการเงนิ

และเป็นผู้จัดการการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนำาต่างๆ ของประเทศ  

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของ บล.ภัทร ได้แก่ การจัดจำาหน่าย

หลักทรัพย์ให้แก่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 

จำากดั (มหาชน) บรษิทั การบนิไทย จำากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยออยล ์ 

จำากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 

(มหาชน) กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่เทสโก ้โลตสั 

รีเทล โกรท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) บริษัท  

โรงกลัน่นำา้มนัระยอง จำากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำากดั 

(มหาชน) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน 

ทางราง บีทีเอสโกรท เป็นต้น 

ในปี 2556 บล.ภัทร สามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถระดมทุน

ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 82,469 ล้านบาท โดย

สามารถแบง่ประเภทการเสนอขายหลกัทรพัย์ไดเ้ปน็  2 ประเภท คอื

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูล บล.ภัทร
หมายเหต ุ 1. ส่วนแบ่งการตลาดคำานวณจากมูลค่ารวมการซ้ือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละประเภทของ บล.ภัทร หารด้วยมูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย ์
  ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของลูกค้าประเภทนั้นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศในแต่ละปีที่เกี่ยวข้อง
 2. ส่วนแบ่งการตลาดของลูกค้าสถาบันในประเทศคำานวณจากมูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันในประเทศ หารด้วยมูลค่ารวมการ 
  ซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันในประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศหลังหักออกด้วยมูลค่ารวมการซื้อขายของบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัท 
  หลักทรัพย์ (Proprietary Account)
 3. ส่วนแบ่งการตลาดของลูกค้าสถาบันต่างประเทศคำานวณจากมูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันต่างประเทศ หารด้วยมูลค่ารวม 
  การซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันต่างประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศหลังหักออกด้วยมูลค่ารวมการซื้อขายของลูกค้าทั่วไปที่เป็นชาว 
  ต่างประเทศ

ตารางแสดงรายละเอียดของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

และส่วนแบ่งการตลาดของบล.ภัทร	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ลูกค้าสถาบัน

ในประเทศ

ลูกค้าสถาบัน

ต่างประเทศ

ลูกค้าบุคคล

รายใหญ่
มูลค่ารวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล. ภัทร (ล้านบาท) 203,492.42 447,269.29 293,629.07
ส่วนแบ่งการตลาด(1) (ร้อยละ) 9.65(2) 8.58(3) 2.09
รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 383.25 412.13 584.57
สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละ) 27.77 29.87 42.36
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1. การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไป 2 รายการ

2. การเสนอขายหุ้นสามัญแบบข้ามคืนให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำากัด 1 รายการ

นอกจากนี้ บล.ภัทร ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการเป็นที่

ปรึกษาทางการเงนิใหก้บับริษทัตา่งๆ ในการควบรวมกจิการ การหา 

ผูร่้วมทนุและพนัธมติรทางธรุกจิ การปรับโครงสร้างกจิการ และการ 

ให้บริการและคำาแนะนำาตราสารทางการเงินต่างๆ โดยในปี 2556 

บล.ภทัร ไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิในการการทำาธรุกรรม

ซือ้ขายสินทรัพย์และกิจการ หลายรายการ ซ่ึงรวมถึงการเข้าซ้ือกิจการ 

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) โดย Bank of Tokyo  

Mitsubishi UFJ ท่ีได้รับรางวัลจากองค์กรต่างประเทศท้ังหมดสองรางวัล

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ
มูลค่าของรายการ

(ล้านบาท)
ความสำาเร็จในการดำาเนินการ

กองทนุรวมโครงสรา้งพ้ืนฐานระบบขนสง่

มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)

การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้ง

แรกต่อประชาชนทั่วไป

62,510 • เป็น IPO ของกองทุนรวมโครงสร้าง 

 พื้นฐานกองแรก

• เป็น IPO ที่มีมูลค่าของรายการสูงสุด 

 ของประเทศไทย

• ได้รับรางวัล Finance Asia 2013  

 Country Awards - Best IPO in Asia

บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) (MK)

การเสนอขายหุ้นสามญัเปน็ครัง้แรก 

ต่อประชาชนทั่วไป

9,107 -

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ
มูลค่าของรายการ

(ล้านบาท)
ความสำาเร็จในการดำาเนินการ

Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Limited การเข้าซ้ือกิจการของธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

170,575 • ได้รับรางวัล Triple A 2013 Country  

 Awards - Best Deal

• ได้รับรางวัล Finance Asia 2013  

 Country Awards - Best Thailand  

 Deal

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) ที่ ปรึ กษาทางการ เงิ นอิ สระ ให้

กับบริษัท สยามแม็คโคร จำากัด 

(มหาชน) ในการเข้าซ้ือกิจการโดย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

185,031 -

ชื่อผู้รับบริการ รายละเอียดของโครงการ
มูลค่าของรายการ

(ล้านบาท)
ความสำาเร็จในการดำาเนินการ

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จำากดั (มหาชน) การเสนอขายหุ้นสามัญในวงจำากัด 10,852 -
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ในป ี2556 มกีารดำาเนินการเข้าซ้ือและ/หรือควบรวมกจิการโดย

บริษัทขนาดใหญ่หลายธุรกรรมเช่นการเข้าซื้อกิจการของธนาคาร

กรงุศรีอยธุยา จำากดั (มหาชน) โดย Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 

ที่ บล.ภัทร ได้ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการเข้าซื้อ

กิจการของ บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) โดย บริษัท ซีพี 

ออลล์ จำากัด (มหาชน) ที่ บล.ภัทร ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปี 2557 นี้ บล.ภัทร จะดำาเนินการเพื่อเน้นการเพ่ิม

รายไดค้า่ธรรมเนยีมในการเปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิในธรุกรรมการ

ควบรวมกิจการ และการระดมทุนของบริษัทในประเทศผ่านตลาด

หลักทรัพย์ฯ ในขณะเดียวกัน บล.ภัทร จะทำาการตลาดในเชิงรุก

มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงบริษัทขนาดกลาง  

ซึ่งเดิมไม่ได้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี

เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมต่อลูกค้าแต่ละราย บล.ภัทร จะมุ่งเน้น

ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเข้าถึงช่องทางการระดมทุนโดยผ่าน 

ตลาดทุน และยังคงมุ่งมั่นที่จะแนะนำาผลิตพันธ์ทางการเงิน 

รูปแบบใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า เช่น กองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหุ้นกู้ 

อนุพันธ์ โดย บล.ภัทร จะประสานงานกับธนาคารเกียรตินาคิน 

พันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการนำาเสนอ

ผลิตภัณฑ์สำาหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking)  

ที่ครบวงจรและหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึง

โอกาสในการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการทั้งในและต่างประเทศ

3.	 ธุรกิจการลงทุน	(Investment	Business)	 แบ่งออกเป็น	 

3	ประเภทดังนี้

3.1 การลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว 

ดำาเนินการโดยฝ่ายลงทุน (Direct Investment Department) 

ของทุนภัทร ภายใต้กำากับดูแลของคณะกรรมการการลงทุน  

(Investment Committee) ของธนาคาร โดยคณะกรรมการการ

ลงทุนจะพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนหรือจำาหน่ายเงินลงทุนใน

แต่ละคราวและพิจารณาอัตราผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงท่ี

เหมาะสม ฝ่ายลงทุนสามารถลงทุนได้ในหลักทรัพย์ประเภททุน

หรือก่ึงทุน ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการลงทุน 

ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาการลงทุนเฉลี่ยระหว่าง  

3-5 ปี ทั้งนี้ ฝ่ายลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อว่ามีราคาตำ่า

กว่ามูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น (Undervalued Stock) ซึ่ง

กจิการดงักลา่วจะตอ้งมผีูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถ มโีครงสรา้งทาง

ธุรกิจ (Business Model) ที่ดี มีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจ และมี

ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนต่อทุนที่ดี (Return on Invested 

Capital) นอกจากนี้ กิจการดังกล่าวจะต้องมีความสามารถใน 

การแข่งขันที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) ใน 

การพิจารณาการลงทุนฝ่ายลงทุนจะทำาการเข้าเยี่ยมชมกิจการ 

(Company Visit) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การวิเคราะห์สภาวะ

อุตสาหกรรม การวิเคราะห์มูลค่าพื้นฐานของหลักทรัพย์ การศึกษา

ระบบการควบคุมภายในและระบบธรรมาภิบาลของบริษัทท่ีจะเข้า

ลงทนุ และความเสีย่งในการลงทนุ เปน็ตน้ ทัง้นี ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การ

ลงทุนดังกล่าวสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในความเสี่ยงที่เหมาะสม

ในการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายลงทุนของทุนภัทรมีนโยบาย

วิเคราะห์การลงทุน ท้ังในด้านโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงจากการลงทุน โดยจะกำาหนดและจัดเตรียมข้อเสนอการ

ลงทุน ซ่ึงจะรวมถึงการกำาหนดระยะเวลา เงื่อนไข และแนวทาง

ในการจำาหน่ายเงินลงทุน โดยท่ีคณะกรรมการการลงทุนจะต้อง

พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการลงทุนก่อนการลงทุนทุกครั้ง ซึ่งจะ 

แตกต่างกันตามแต่ละกรณี และเมื่อลงทุนแล้ว คณะกรรมการ 

การลงทุนจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงติดตามการลงทุน

เปน็รายวนัภายใตก้รอบการบรหิารความเสีย่งท่ีกำาหนด โดยกำาหนด

ให้มีการแจ้งหรือเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพ่ือทบทวน

การลงทุนทุกครัง้ท่ีราคาตลาดของหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนเกดิผลขาดทนุ

ถึงระดับท่ีกำาหนดไว้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในการถือครองการ

ลงทุนที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนท่ีมาก

เกินกำาหนด (Concentration Risk) รวมท้ังมีการประเมินความ

เสี่ยงของเงินลงทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ 

(Market Risk) เป็นระยะ นอกจากนี้ ฝ่ายลงทุนของทุนภัทรจะคอย

ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ได้เข้าลงทุน เพื่อตรวจสอบ

และประเมินการลงทุนอยู่เสมอ และอาจใช้เครื่องมือทางการเงิน

ตา่งๆ เชน่ ตราสารอนพุนัธ์ ในการปอ้งกนัความเสี่ยงของเงนิลงทนุ

ได้ โดยการตัดสินใจในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ จะอยู่ใน

กรอบการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุน

ท้ังนี้ ทุนภัทรได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากในเรื่องความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

ในการลงทุนของทุนภัทร และการลงทุนของลูกค้าของ บล.ภัทร  

ดังนั้น ฝ่ายลงทุนของทุนภัทรจึงเป็นเสมือนนักลงทุนท่ัวไปที่เป็น

ลูกค้าคนหน่ึงของบล.ภัทร และไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลหรือบทวิจัยที่

แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นของบล.ภัทร นอกจากนี้ ยังมีการกำาหนด

นโยบายในการกำากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน การซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของพนักงาน และ Chinese Wall ระหว่างสองบริษัท เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี และขจัดปัญหาใดๆ ทางด้าน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นในอนาคต

สำาหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัททุนภัทรได้กำาหนดวงเงิน

ในการลงทนุเพิม่สทุธิในป ี2556 เปน็จำานวนไมเ่กนิ 1,200 ลา้นบาท 

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนไปตามแผนการดำาเนินธุรกิจ

ของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน และสภาวะตลาดทุน ณ สิ้นปี 2556 ฝ่าย

ลงทุนของทุนภัทรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์คงเหลือมูลค่า 1,597 



033รายงานประจำ ปี 2556

ล้านบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุนจำานวน 47 ล้านบาท ซ่ึง

ประกอบด้วยรายได้จากเงินปันผล 62 ล้านบาท กำาไรจากการซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ (Realized Gain) จำานวน 559 ล้านบาท และมี

การเปลี่ยนแปลงของกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Change in Unrealized  

Gain) เป็นรายการขาดทุน 574 ล้านบาท

3.2 การค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ดำาเนินการโดยฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Equity & Derivatives Trading Department) ของ บล.ภทัร ปจัจบุนั

มีกลยุทธ์การลงทุน 3 ประเภท ได้แก่

3.2.1 Arbitrage Trade

เป็นการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ในหลักทรัพย์ประเภททุน 

(Equity) และกึ่งทุน (Equity-Link) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด

อนุพันธ์ อันได้แก่ หลักทรัพย์ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET100 หรือ

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 3,000 ล้านบาทขึ้นไป สัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่น (รวมถึงหลักทรัพย์อ้างอิงของสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นนั้นๆ) และ ETF ภายใต้หลักการ

ลงทุนแบบ Market Neutral มุ่งเน้นการหากำาไรจากผลต่างของ 

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและตราสารอนุพันธ์ของหลักทรัพย์น้ัน  

รวมถึงหลักทรพัย์หรอืตราสารอนุพนัธท์ีม่หีลกัทรัพยอ์า้งองิเดยีวกนั 

ภายใต้กรอบการลงทุนและความเส่ียงที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ

การลงทุนของธนาคารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้

ได้ผลตอบแทนในอัตราตามที่คณะกรรมการการลงทุนกำาหนด โดย

จะทำาการซื้อและขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารอนุพันธ์ เพ่ือลด 

ความเสี่ยงด้านราคาของตลาดโดยรวมที่อาจเกิดขึ้น

3.2.2 System Trade

เป็นการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปีในหลักทรัพย์ประเภททุน 

(Equity) และกึ่งทุน (Equity-Link) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด

อนุพันธ์ อันได้แก่ หลักทรัพย์ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET100 หรือ

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 3,000 ล้านบาทขึ้นไป สัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่น (รวมถึงหลักทรัพย์อ้างอิงของสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นนั้นๆ) และ ETF โดยอาศัยข้อมูลจาก

การศกึษาแบบจำาลองและทดสอบความสมัพันธด์า้นราคาหรอืขอ้มลู

ทางสถิติของตราสารที่จะลงทุน เพื่อหาลักษณะและโอกาสในการ

สรา้งผลกำาไรจากความแตกตา่งหรือพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงของ

ราคา โดยฝ่ายค้าหลักทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าจะทำาการซือ้ 

และ/หรือขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารอนุพันธ์อย่างเป็นระบบ

ตามแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ 

3.2.3 Financial Product and Service

เป็นการเสนอขายและให้บริการเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน 

ซึ่งตราสารทางการเงินที่ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหนา้ไดท้ำาการออกและเสนอขายในปัจจบุนั ไดแ้ก ่หุน้กูอ้นพุนัธ ์

ใบสำาคญัแสดงสทิธิอนพัุนธ ์และสญัญาอนพุนัธท์ีซ่ือ้ขายนอกตลาด

หลักทรัพย์ฯ (OTC Derivatives) โดยหุ้นกู้อนุพันธ์เป็นตราสารหนี้ 

ระยะสั้นท่ีผลตอบแทนของตราสารจะอ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิง

ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา ส่วนใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

อนุพันธ์เป็นตราสารท่ีฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 

ล่ วงหน้ านำ าขึ้ นทะเบียนเพื่ อซื้ อขายผ่ านระบบของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ โดยมี ท้ังประเภทใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

ที่ ให้สิทธิซื้ อและใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ ใ ห้สิทธิขาย  

และสัญญาอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (OTC  

Derivatives) เป็นสัญญาอนุพันธ์ที่เป็นการเข้าทำาสัญญาระหว่าง

คู่ค้า ท่ีกำาหนดให้มีการให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์

อ้างอิงตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในสัญญา ในการออกและเสนอ

ขายตราสารดังกล่าว ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้าจะเป็นผู้ประเมินและกำาหนดราคาเสนอซื้อและ/หรือ 

ราคาเสนอขาย โดยอ้างอิงกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ 

ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม

ในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการจำากัดปริมาณการลงทุนตามสภาพคล่อง 

ของหลกัทรพัยท์ีล่งทนุ กำาหนดเพดานมลูคา่ความเสีย่ง (VaR Limit) 

และเพดานสำาหรับผลขาดทุนสะสม และมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร

ความเสี่ยง บล.ภัทร ติดตามการลงทุนและจัดทำารายงานเป็น 

รายวันเพื่อส่งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ หากมูลค่าการลงทุนหรือค่า

ความเสี่ยงใดมีค่าเกินกว่าวงเงินหรือกรอบความเสี่ยงที่ได้กำาหนด

ไว้ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องลดฐานะ

การลงทุนดังกล่าวให้ลงมาอยู่ภายใต้วงเงินหรือกรอบความเสี่ยงท่ี

กำาหนดภายในเวลาที่กำาหนดไว้

สำาหรับปี 2556 ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้ามีวงเงินสดสูงสุดสำาหรับการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท บล.ภัทร เป็นจำานวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

และคณะกรรมการการลงทุนได้กำาหนดวงเงินสูงสุดภายในกรอบ 

ที่คณะกรรมการบริษัท บล.ภัทร ได้อนุมัติไว้ โดยแบ่งประเภท 

ตามกลยทุธก์ารลงทนุ 3 กลุม่ คอื 1) ไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท สำาหรบั

การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Arbitrage Trade (สามารถโยกวงเงินจาก

การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์อ่ืนมาได้เน่ืองจากการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ 

Arbitrage Trade มีความเสี่ยงตำ่ากว่า) 2) ไม่เกิน 300 ล้านบาท

สำาหรับการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ System Trade และ 3) ไม่เกิน 

2,000 ล้านบาท สำาหรับกลยุทธ์ Financial Product and Service 

(ไม่นับรวมมูลค่าหุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขายได้) 

ณ สิ้นปี 2556 ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้ามีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิคงเหลือเป็นจำานวน 2,696  

ล้านบาท มียอดมูลค่าหุ้นกู้อนุพันธ์คงค้างสุทธิเป็นจำานวน 1,509 

ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเงินสดที่ใช้สำาหรับการลงทุนเป็นจำานวน 

1,187 ล้านบาท
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3.3 การลงทนุระยะสัน้โดยใชก้ลยทุธเ์ฮดจฟั์นด ์(Hedge Fund)

ดำาเนินการโดยฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภัทร เป็นการลงทุน

ในหลักทรัพย์ประเภททุนและตราสารอนุพันธ์ โดยอาศัยกลยุทธ์

การลงทุนอย่างเป็นระบบ (Systematic Strategy) การวิเคราะห์

เชิงปริมาณ (Quantitative) และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  

มีระยะเวลาในการลงทุนสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยมุ่งหมายให้ได้ผล

ตอบแทนจากการลงทนุในอตัราตามทีค่ณะกรรมการการลงทนุของ

ธนาคารกำาหนด

ในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำาหนดให้มีการติดตามสอบทานสัดส่วนการลงทุน มูลค่าความ

เสี่ยงของพอร์ตลงทุน และผลการดำาเนินงานในทางสถิติ จำากัด

ปรมิาณการลงทนุตามสภาพคลอ่งของหลกัทรัพยท์ีล่งทนุ จำากดัผล

ขาดทนุวา่เมือ่มผีลขาดทนุสะสมเกนิมลูคา่ทีค่ณะกรรมการการลงทุน

ของธนาคารกำาหนด ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์จะหยุดทำาการซื้อขายและเข้า

รายงานกับคณะกรรมการการลงทุนของธนาคาร เพื่อพิจารณาการ

ลงทุนในขั้นต่อไป โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง บล.ภัทร ทำาหน้าที่

ติดตามและรายงานให้ฝ่ายจัดการทราบเป็นรายวัน

สำาหรับปี 2556 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มีวงเงินสำาหรับลงทุนที่ได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บล.ภัทร จำานวนวงเงินเริ่ม

ต้นไม่เกิน 4,460 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2556 ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเป็นจำานวน 3,417 ล้านบาท

3.4 ธุรกิจจัดการลงทุน (Asset Management Business)

ดำาเนนิการโดย 2 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่ฝา่ยกองทนุสว่นบคุคลของ 

บล.ภัทร และบลจ.ภัทร

บล.ภัทร ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ

กองทุนส่วนบุคคล โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บล.ภัทร  

สำาหรับธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดา 

นิติบุคคล ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยปัจจุบันมุ่งเน้นการลงทุน 

ในประเทศเป็นหลัก

ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นการให้บริการด้านการ

บริหารทรัพย์สินตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า โดยนโยบาย

การลงทุนสามารถกำาหนดให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

แต่ละราย เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผู้จัดการ

กองทุนจะตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์

ตามนโยบายและข้อตกลงที่ลูกค้าให้ไว้ ทั้งน้ี ผลตอบแทนจาก

การให้บริการอยู่ในรูปค่าธรรมเนียมตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บล.ภัทร มีกองทุนส่วนบุคคล 

ภายใต้การจัดการรวม 108 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม  

4,414 ล้านบาท

บล.ภัทร คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำาคัญ จึง 

ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และการควบคุมข้อมูลภายใน เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือ 

เสียเปรียบในการลงทุนของบริษัท การลงทุนของลูกค้า และการ

จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อลูกค้า บล.ภัทร ถือว่าฝ่ายกองทุน 

ส่วนบุคคลเป็นเสมือนนักลงทุนท่ัวไปท่ีเป็นลูกค้าคนหน่ึง ซึ่งทำาให้

ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลสามารถพิจารณาเลือกทำาธุรกรรมในการ 

ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ รวมถึงการใช้บท

วิเคราะห์วิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอ่ืนใดนอกเหนือ

จากบล.ภัทร ได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีการทำาการศึกษาวิเคราะห์

การลงทนุดว้ยตวัเองโดยสว่นงานวเิคราะหก์ารลงทนุของฝา่ยกองทนุ

ส่วนบุคคล โดยการออกสัมภาษณ์ผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการ หรือ

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งมุมมองการลงทุนที่เป็นประโยชน์

ต่อลูกค้ามากที่สุด 

บลจ.ภัทร ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนทุกประเภท ภายใต้ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม และใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริการด้านการจัดการ

ลงทุนแก่ลูกค้าบุคคลท่ัวไปหรือลูกค้าองค์กร นิติบุคคลท่ีสนใจการ

ลงทุนในกองทุนรวม กองทุนสำารองเลีย้งชพี หรอืกองทุนสว่นบคุคล 

ท่ีผา่นมา บลจ.ภทัร มุง่เนน้การจดัการกองทุนรวมและกองทนุ

อสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดย ณ สิ้นปี 2556 บลจ.ภัทร มีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการรวม 24,725 ล้านบาท 

ประกอบด้วยกองทุนทั้งหมด 26 กองทุน

ธุรกิจธนบดีธนกิจ	

ให้บริการด้านการบริหารจัดการทางการเงิน การให้คำาปรึกษา

ดา้นการลงทนุ รวมถงึการเปน็ตวัแทนขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการแกก่ลุม่ลกูคา้บคุคลสนิทรพัยส์งู (High 

Net Worth Individual)

ธนาคารได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและการลงทุน

ที่หลากหลาย เพื่อนำาเสนอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

ประกอบดว้ย ผลติภัณฑเ์งนิฝากของธนาคารเอง และผลติภัณฑด์า้น

การลงทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมทุกประเภท ได้แก่ ตราสารทุน 

ตราสารหนี ้สนิคา้โภคภณัฑ ์ตราสารอนพุนัธ ์และ อสงัหารมิทรพัย ์

และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทั้งแบบสะสมทรัพย์ บำานาญ คุ้มครอง

ชีวิต นอกจากนี้ ยังมีบริการ E-Banking บริการด้านที่ปรึกษา

ทางการเงิน และบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน

ธนาคารเกียรตินาคินเป็นตัวแทนจำาหน่ายกองทุนรวมของ

บริษัทจัดการกองทุนต่างๆ และเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันชีวิต 

ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance)

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	

ดำาเนินการโดยธนาคารและกองทุนรวม 8 กอง ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยที่ธนาคารถือหน่วยลงทุน ธนาคารได้เริ่มทำาธุรกิจบริหารหนี้ใน
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ปี 2542 จากการประมูลสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ

ของสถาบันการเงินมาจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการ

เงิน (ปรส.) และระหว่างปี 2546 - 2549 ธนาคารได้ประมูลหนี้จาก

กรมบงัคบัคด ีซึง่เปน็หนีท้ีอ่ยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย และในป ี

2553 ธนาคารไดซ้ือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมแกมมา่ แคปปติอล 

และกองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ซึ่งมีลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

เช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ประกอบด้วย ฝ่ายจัดการหนี้ ฝ่าย

สนับสนุนการบริหารหนี้ ทำาหน้าที่ดูแลและเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ 

และฝา่ยบรหิารทรพัยส์นิรอขายรับผดิชอบการขายทรัพยส์นิรอขาย 

โดยมีรายละเอียดทรัพย์รอขายใน www.kkasset.com ให้กับลูกค้า

ผู้สนใจค้นหาทรัพย์สินตามประเภทของทรัพย์สิน ทำาเล พื้นที่ หรือ

ช่วงราคาได้ตามต้องการ

ช่องทางการให้บริการ

กลุ่มธุรกิจมีช่องทางการให้บริการโดยตรงผ่าน 4 บริษัท คือ 

ธนาคาร บล.ภัทร บล.เคเคเทรด และบลจ.ภัทร นอกจากนี้ ยังมี

ตัวแทนจำาหนา่ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิบางประเภท โดย

มีรายละเอียดดังนี้

1.	ธนาคารเกียรตินาคิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมสีาขารวมทัง้สิน้ 87 สาขา 

(รวมสำานักงานใหญ่) โดยเน้นเปิดสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เป็นส่วนใหญ่ เพื่อรองรับธุรกรรมเงินฝาก และยังคงเพ่ิมสาขาใน 

ตา่งจังหวดัเพ่ือรองรบัการเตบิโตของสนิเช่ือใหค้รอบคลมุกลุม่ลกูคา้

เป้าหมาย ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าเงินฝากไปยังต่างจังหวัด 

ทั้งนี้ จำานวนสาขาของธนาคารแบ่งตามภูมิภาค เป็นดังนี้

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมศีนูยป์ระมลูรถยนต ์2 แหง่ ไดแ้ก ่ศนูย์

ประมูลรถยนต์ ถนนบางนา-ตราด กม.8  และจังหวัดอุดรธานี เพื่อ

สามารถรองรับการประมูลรถได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค 

นอกจากนี้ สายเครือข่ายการขายและการบริการของธนาคาร

ทำาหน้าที่กำาหนด ออกแบบ พัฒนาช่องทางบริการ และสร้าง 

เครือข่ายการขายให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุม

การบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนเป็นธนาคารส่วน

ตัวตลอด 24 ชั่วโมงให้แก่ลูกค้า ได้แก่ บริการ เคเค เอทีเอ็ม 

(KK ATM service) ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่เครื่อง ATM ของ 

ทุกธนาคารในเครอืขา่ย ATM POOL ท่ัวประเทศ บรกิารธนาคารทาง

อินเทอร์เน็ต (KK E-Banking Service) ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรม

ออนไลน์พื้นฐาน บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (KK Alert 

Service) เป็นบริการแจ้งเตือนธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ SMS 

ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้า

 ธนาคารยังมีศูนย์บริการลูกค้า (KK Contact Center)  

โทร. 0-2680-3333 คอยให้บริการต่างๆ ผ่านระบบโทรศัพท์ 

ตอบรับอัตโนมัติทุกวัน การสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 

ธนาคาร (www.kiatnakin.co.th)

2.	บล.ภัทร 

ให้บริการผ่านสำานักงานใหญ่ ท่ีอาคารสำานักงานเมืองไทย- 

ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทร. 0-2305-9000

3.	บล.เคเคเทรด	(เดิมชื่อ	บล.เกียรตินาคิน)  

ใหบ้รกิารผา่นสำานกังานใหญท่ี ่ชัน้ 7 อาคารอมัรนิทรท์าวเวอร ์ 

และสำานักงานสาขาอีก 11 แห่ง นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อ

ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2680-2888  ทั้งนี้ สาขา ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 มีดังนี้

4.	บลจ.ภัทร	(เดิมชื่อ	บลจ.เกียรตินาคิน)

มีช่องทางการจัดจำาหน่ายกองทุนต่างๆ ผ่านสำานักงานใหญ่  

ตั้งอยู่ชั้น 25 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวน์เวอร์ บี 

252/122 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

10310  โทร. 0-2305- 9800 และดำาเนินการผ่านตัวแทนสนับสนุน

การขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน เชน่ ธนาคารพาณชิย ์และบรษิทั

หลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วน เพือ่กระจายฐานลกูคา้และ

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สภาวะตลาดและการแข่งขัน

1.	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ระบบธนาคารพาณชิยข์องไทย ประกอบดว้ย ธนาคารพาณชิย์

จำานวน 14 แห่ง เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ภาค จำานวนสาขา
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 34
กลาง 10
ตะวันออก 7
ตะวันออกเฉียงเหนือ 16
ใต้ 8
เหนือ 12

รวม 87

ภาค จำานวน สาขา

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล

 4 อโศก บางนา นนทบุรี

ต่างจังหวัด  8 ขอนแก่น เชียงใหม่ 

ระยอง ชลบุรี พิษณุโลก 

สมุทรสาคร หาดใหญ่

นครศรีธรรมราช
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หลักทรัพย์ฯ จำานวน 11 แห่ง โดยสามารถจัดอันดับตามขนาดของ

สินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อสุทธิ ตามรายงานย่อแสดง

ทรัพย์สินและหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 ได้ 

ดังตารางแสดงสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อสุทธิ ณ สิ้นปี 

2556 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

ปี 2556 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังคงเติบโตต่อเนื่องสอดคล้อง

กับการขยายตวัของเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 3.0 

ในปี 2556 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2555 ตามการ

บริโภคที่ชะลอตัวลงมาก เนื่องจากการเร่งการบริโภคในปีก่อนหน้า 

ประกอบกับภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและค่าครองชีพสูงขึ้น เช่น

เดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่อ่อนตัวลง ภาคการส่งออกหดตัว

จากการฟื้นตัวของอุปสงค์และราคาสินค้าในตลาดโลกยังคงเปราะ

บาง รวมถึงการลงทุนภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ

ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โดยความต้องการ 

สินเชื่อในปี 2556 ได้รับแรงหนุนจากความต้องการของสินเชื่อ 

ของทกุกลุม่ลกูคา้ ทัง้กลุม่ธรุกจิขนาดใหญ ่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ี

รวมถึงลูกค้ารายย่อย ส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อสุทธิมีจำานวน 

9,493,027 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 10.5 จากสิน้ป ี2555 ท่ีมจีำานวน 

8,591,427 ล้านบาท 

ในส่วนของเงินฝากมีจำานวน 10,224,812 ล้านบาท เติบโต 

ร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 ที่มีจำานวน 9,315,057  

ล้านบาท ขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ซึ่งรวมตั๋วแลกเงิน 

เป็นองค์ประกอบ) มีจำานวน 808,849 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 

1.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 ที่มีจำานวน 799,259 ล้านบาท  

ดังน้ัน เมื่อรวมเงินฝากกับตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมมีจำานวน 

ท้ังสิ้น 11.0 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับ 

สิ้นปี 2555 ท้ังน้ี ในปี 2556 ธนาคารพาณิชย์ระดมทุนด้วย 

ตัว๋เงนิฝาก (Bill of Exchange: B/E) ลดลง เปน็ผลจากมาตรการจาก

ภาครัฐทั้งจาก 1) การเรียกเก็บเงินนำาส่งจากธนาคารพาณิชย์เพ่ือ

ชำาระหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากรวมในอัตราร้อยละ 0.47 ของฐานเงินฝากรวมถึง

ตั๋วเงินฝาก (Bill of Exchange: B/E) 2) การกำากับดูแลการออกตั๋ว 

ตารางแสดงสินทรัพย	์เงินฝาก	และเงินให้สินเชื่อสุทธ	ิณ	สิ้นปี	2556	ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

ลำาดับ ธนาคารพาณิชย์

สินทรัพย์ เงินฝาก เงินให้สินเชื่อสุทธิ

(ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด	

(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่งตลาด

(ร้อยละ)
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่งตลาด

(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. กรุงศรีอยุธยา 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. ยูโอบี 408,027 2.9 234,868 2.3 248,001 2.6

9. ทิสโก้ 342,030 2.4 265,548 2.6 275,052 2.9

10. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย 254,833 1.8 103,361 1.0 99,420 1.0

11. เกียรตินาคิน 234,295 1.7 146,125 1.4 184,720 1.9

12. ซีไอเอ็มบี ไทย 278,362 2.0 152,273 1.5 163,751 1.7

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 แห่ง 9,480,648 67.1 7,108,639 69.5 6,319,245 66.6

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 3 แห่ง 2,831,983 20.0 2,020,316 19.8 1,997,893 21.0

รวมธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก 7 แห่ง 1,814,395 12.8 1,095,857 10.7 1,175,889 12.4

ที่มา : รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556
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B/E ที่เข้มงวดขึ้น เช่นเดียวกับการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ที่

ปริมาณการออกหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 1.6 แสนล้านบาท 

ลดลงจาก 1.8 แสนล้านบาท ในปี 2555 หากพิจารณาสภาพคล่อง

ของธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 เทียบกับปี 2555 พบว่าอัตราส่วน

สินเชื่อรวมต่อเงินฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอยู่ท่ี 

ร้อยละ 86.0 ใกล้เคียงกับร้อยละ 88.3 ณ สิ้นปี 2555 

 ในส่วนของอัตราดอกเบ้ียในระบบธนาคารพาณิชย์ อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ค่อนข้างทรงตัวตั้งแต่เดือนธันวาคม  

2555 จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 ก่อนปรับตัวลงภาย

หลังธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที ่

ร้อยละ 2.50 และลดลงเหลือร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4 ปี 2556 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  

3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงจาก

ร้อยละ 1.84 ณ สิ้นปี 2555 เป็นร้อยละ 1.76 ณ สิ้นปี 2556 และ

อตัราดอกเบีย้เงนิกูล้กูคา้รายใหญช่ัน้ด ี(MLR) ของธนาคารพาณชิย์

ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงจากร้อยละ 7.00 ณ สิ้นปี 2555 เป็น

ร้อยละ 6.84 ณ สิ้นปี 2556

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

แนวโนม้การขยายตวัทางธรุกจิหลกัของธนาคารพาณชิยอ์ยา่ง

สินเชื่อและเงินฝากใน ปี 2557 คงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเสี่ยง ไม่

ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของกระแส

เงินทุนเคลื่อนย้าย เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มอ่อนแอ เสถียรภาพ

ทางการเมืองในประเทศ รายได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 

ลดลง แนวโนม้การเรง่ข้ึนของคา่ครองชีพ ความเช่ือมัน่ในการลงทุน

ของภาคเอกชน ตลอดจนการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภคในภาค

ครัวเรือน ซึ่งเชื่อมโยงกับความต้องการสินเชื่อของแต่ละภาคส่วน 

รวมถึงความต้องการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 

 การขยายตัวของสินเชื่อในปี 2557 น่าจะชะลอตัวลงด้วย

หลากหลายปจัจัยเสีย่งดงักลา่วขา้งตน้ แตธ่นาคารพาณชิยน์า่จะยงั

คงขยายสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้ม

การขยายตัวภาคส่งออกไทยที่ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากได้รับอานิสงส์

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำาให้มีความต้องการสินเชื่อจาก

ฝั่งผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และเอสเอ็มอี โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อ

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) และสินเชื่อเพื่อเงิน

ทุนหมุนเวียน (Working Capital)

ขณะที่ความต้องการสินเชื่อของลูกค้ารายย่อยอาจชะลอตัวลง 

เพราะฐานที่สูงในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินเชื่อ

รายย่อยบางประเภทน่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่อง อาทิ ความต้องการ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รูปแบบของครอบครัว

เดี่ยวมากขึ้น และความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ส่วนสินเชื่อ 

บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มเติบโตได้ตามการ 

จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำาวันของครัวเรือน  

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงท่ีธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญใน

ปี 2557 คือ สถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2556 ต่อเนื่องถึงช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 และยังไม่สามารถ

หาขอ้ยตุริว่มกนัได ้ซึง่จะมผีลตอ่การออกมาตรการทางการคลงัเพือ่

กระตุ้นเศรษฐกิจทำาได้ยากลำาบาก รวมถึงผลกระทบต่อความมั่นคง

ของภาคธุรกิจและครัวเรือน จนส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนและ

การบริโภคในประเทศ ซ่ึงอาจกดดันให้ความต้องการสินเชื่อชะลอ

ตัวลงจนกว่าจะมีความชัดเจนทางการเมืองในประเทศ

สำาหรับประเด็นท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในปี 2557 คือ 

คุณภาพสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น การขยายตัว

ของสินเชื่อในปี 2557 คงเต็มไปด้วยความระมัดระวังและธนาคาร

พาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อในทุกแขนง ทั้ง

จากภาคธุรกิจท่ีรอสัญญาณการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ใน

ประเทศจากภาคครัวเรือน ซึ่งมีภาระหนี้ครัวเรือนในระดับสูงและมี

การเร่งเบิกใช้สินเชื่อไปแล้วในช่วงก่อนหน้า 

2.	ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์

ยอดจำาหน่ายรถยนต์ ในประเทศปี 2556 มีจำานวนสูงถึง 

1,330,678 คนั ลดลงรอ้ยละ 7.2 จากสิน้ป ี2556 เนือ่งจากมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล “นโยบายการคนืเงนิสำาหรบัรถยนตค์นั

แรก” ได้สิ้นสุดลงเมื่อปลายปี 2555 แต่ยังมีการส่งมอบรถต่อเนื่อง

มาในปี 2556 ขณะท่ีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยการแนะนำา

รถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง  

ดังนั้น สถาบันการเงินต่างๆ จึงได้ออกแคมเปญมาสนับสนุนการ

ขายให้กับตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ ส่งผลให้การแข่งขันด้านอัตรา

ดอกเบี้ยยังคงรุนแรงต่อเนื่อง

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2556 เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง 

ซึง่เปน็ผลจากมาตรการรถคนัแรกท่ีกระตุน้ความตอ้งการของตลาด

ไปค่อนข้างมาก นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบต่อราคาตลาดรถยนต์

ใช้แล้ว ที่ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 20-30 รวมถึงราคารถยึดที่นำาไป

ขายทอดตลาดกล็ดลงตามไปดว้ย และอตัราการขายรถยดึกช็ะลอตวั

ลง ในสว่นของสนิเชือ่เชา่ซือ้รถใชแ้ลว้ประสบปญัหาการระบายขาย

รถออกยาก ทำาให้สินเชื่อผู้ประกอบการเต็นท์รถ หรือ สินเชื่อธุรกิจ

ฟลอรแ์พลนไมห่มนุเวยีน ทำาใหธ้นาคารตดิตามคณุภาพของสนิเชือ่ 

และระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้

ธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นผู้นำาตลาดสินเชื่อเช่าซ้ือรายใหญ่มี

จำานวน 5 ราย ไดแ้ก ่ธนาคารธนชาต ธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตินาคิน โดยยอด 

สินเชื่อเช่าซื้อคงค้างของผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ 7 ราย ณ สิ้นปี 

2556 มีจำานวน 1,458,971 ล้านบาท (หมายเหตุ : ยอดสินเชื่อเช่า

ซื้อของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง จำากัด เป็นยอด ณ สิ้นงวดบัญชีประจำา

ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2556) โดยส่วนแบ่งตลาดตาม

ยอดสินเชื่อเช่าซื้อคงค้าง ณ สิ้นปี 2555 และสิ้นปี 2556 เป็นดังนี้



038 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ในปี 2556 ธนาคารให้ความสำาคัญเรื่องการบริการและความ

สัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า/ลูกค้า โดยเน้นการเป็นที่ 1 ในตลาดกลุ่มท่ี

ธนาคารมีความชำานาญ และแข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์หลักจะเป็น 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และนำาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ประกันภัย

รถยนต์ ประกันสินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่ออื่นๆ โดยนำา

เสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเช่าซื้อ

รถยนต์กับธนาคาร นอกจากนี้ การทำาตลาดส่วนใหญ่จะทำาผ่านผู้

จำาหน่ายรถยนตท์ัง้ใหมแ่ละเกา่ โดยทีม่คีูค่า้รถใหมจ่ำานวนประมาณ 

1,000 ราย และรถเก่า 3,000 ราย

แนวโน้มธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2557

แนวโน้มสินเชื่อเช่าซ้ือในระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2557 

น่าจะเติบโตลดลง จากการคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายใน

ประเทศที่ลดลงมาอยู่ที่ 960,000 คัน ลดลงจาก 1.3 ล้านคัน ใน

ปี 2556 อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับตำ่า

ตามแนวโน้มอัตราดอกเบ้ียนโยบายจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและ 

ผ่อนคลายภาระหนี้ลงได้ระดับหนึ่ง น่าจะส่งผลให้ระดับหนี้ที่ไม่ก่อ

ใหเ้กดิรายไดม้แีนวโนม้ลดลงได ้สำาหรับสนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้

ยังมีโอกาสเตบิโตได ้อันเปน็ผลจากราคารถยนต์ใชแ้ลว้ทีป่รับตวัลด

ลงมากในปี 2556 ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับตำ่า 

อย่างไรก็ตาม จากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต 

ลดลง และราคารถมือหนึ่งท่ีลดลงในบางรุ่นน่าจะเป็นผลให้ผู้ให้

บรกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้คงปรบักลยทุธจ์ดัรายการสง่เสรมิการขายของ

ค่ายรถยนต์ต่างๆ มากขึ้น ขณะเดียวกันต้องมีการติดตามคุณภาพ

สินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพ่ือควบคุมปริมาณหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

(NPL)

3.	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จากการสำารวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหา- 

ริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ  

สิน้ป ี2556 พบวา่มโีครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ปดิใหมท่ัง้หมด 417 

โครงการ ใกล้เคียงกับปี 2555 (419 โครงการ) ประกอบด้วยจำานวน

หน่วยขายทั้งหมด 131,645 หน่วย มากกว่าปี 2555 ที่มีหน่วย 

ขาย 103,481 หน่วย ถึงร้อยละ 27 โดยในจำานวนหน่วยทั้งหมด 

ที่เสนอขายนี้เป็นห้องชุดถึงร้อยละ 64 หรือ 84,250 หน่วย รองลง

มา คือ ทาวน์เฮ้าส์ 28,047 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 21 อันดับ 

ที่ 3 ได้แก่บ้านเดี่ยวจำานวน 12,789 หน่วย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 

9.7 ส่วนที่เหลือเป็นบ้านแฝดและอาคารพาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 

5.3 เท่ากัน

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีเปิดใหม่ท้ังหมดปี 2556 มีจำานวน 

385,447 ล้านบาท (ปี 2555 มูลค่า 304,629 ล้านบาท) ทั้งนี้

ประมาณร้อยละ 49 หรือ 232,261 ล้านบาท เป็นห้องชุด และ 

ทาวน์เฮ้าส์ จำานวน 114,189 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 24 

ของทัง้หมด และอนัดบัสาม คอื บา้นเดีย่วม ี97,395 ลา้นบาท หรอื

ร้อยละ 20.6 ของทั้งหมด ซึ่งมูลค่าการเปิดตัวโครงการในปี 2556 

นี้มากกว่าปี 2555 ประมาณ 80,000 ล้าน แสดงถึงการเติบโตของ

มูลค่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ

ลำาดับมูลค่า คือ ในปี 2556 ทาวน์เฮ้าส์มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสอง

รองจากบ้านเดี่ยว ซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าที่ดินที่สูงขึ้น

ในปี 2556 มีที่อยู่อาศัยที่สามารถขายได้ทั้งหมด 116,481 

หน่วย ซ่ึงมากกว่าจำานวนหน่วยท่ีขายได้ ณ ปี 2555 ท่ีจำานวน 

107,412 หน่วย แสดงให้เห็นว่าภาวะการขายค่อนข้างดีถึงแม้

สถานการณ์ทางการเมอืงจะมผีลทำาให้เศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย์

ชะลอตัวในลงไปบ้างไปช่วงไตรมาส 4 อย่างไรก็ตาม จำานวน 

หน่วยที่ขายได้ในปี 2556 นั้น ไม่ใช่เฉพาะหน่วยที่เปิดใหม่ในปี  

2556 แต่หมายถึงหน่วยที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ด้วย โดย ณ สิ้นปี 

2556 ยงัมหีนว่ยขายคงเหลอื 144,098 หนว่ย แบง่เปน็ห้องชดุรอ้ยละ  

35 หรือ 51,260 หน่วย รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 30  

หรือ 44,639 หน่วย บ้านเดี่ยวประมาณร้อยละ 25 หรือ 37,361 

หน่วย นอกจากนั้นยังมีบ้านแฝดและอาคารพาณิชย์ที่ยังเหลือขาย 

10,838 หน่วย

สำาหรับสภาพการแข่งขันของสถาบันการเงินในการให้สินเช่ือ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ในช่วงปีที่

ปี	2556
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ผ่านมามีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่อง

การแข่งขันทั้งในด้านเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ย  

ซึ่งแตกต่างจากธนาคารเกียรตินาคินที่มุ่งเน้นจุดแข็งในด้าน 

บริการและความเชี่ยวชาญ ความยืดหยุ่นของสินเชื่อและบริการ 

ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ คู่แข่งหลักในการให้สินเชื่อ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

ซึ่งต้องแข่งขันทั้งด้านเงื่อนไขวงเงิน อัตราดอกเบ้ียและการให้ 

บริการ 

การทำาการตลาดในปี 2556 ที่ผ่านมา สายสินเชื่อธุรกิจมุ่งเน้น

การทำาการตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ ชื่อ KK BIZ 

ผ่าน Campaign Driving Your Business โดยเจาะกลุ่มลูกค้าใน

ระดบั GRADE B ขึน้ไปเป็นหลกั ตามพ้ืนทีเ่ป้าหมายและกลุม่ลกูคา้

เป้าหมายของแตล่ะสนิเชือ่ธรุกจิ ซึง่ในป ี2556 ทีผ่า่นมาสายสนิเชือ่

ธุรกิจมุ่งเน้นที่จะขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายใหม่ใน

พื้นที่ต่างจังหวัดตามทิศทางของ Urbanization โดยจังหวัดที่เป็น

เป้าหมายหลัก คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา ฯลฯ 

ผ่านทางกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ จัด Road Show 

ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละสินเชื่อธุรกิจ

ในด้านการทำาตลาดแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดในภาพรวม  

สินเชื่อธุรกิจยังคงเน้นจุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ให้ 

สนิเชือ่เจาะตลาด Niche Market ทีส่นิเชือ่ธรุกจิสามารถสรา้ง Value 

ใหก้บัลกูคา้เปา้หมายไดม้ากกว่าคูแ่ขง่ในตลาด โดยสนิเชือ่ธรุกจิท้ัง 

5 ผลิตภัณฑ์ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้าหรือผู้จัดจำาหน่ายรายใดรายหนึ่ง

เกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม

แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2557

แนวโน้มการเปิดโครงการใหม่ในปี 2557 คาดว่าจะชะลอตัวลง

จากปี 2556 ทั้งในด้านจำานวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการ โดย

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่มีการปรับแผนลดการเปิด

โครงการลงโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2557 อาจ

ชะลอความร้อนแรงลงเนื่องจากในช่วงปี 2556 มีการเปิดโครงการ

ในตลาดคอนโดมเินยีมจำานวนมากในพ้ืนทีก่รุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั 

เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ฯลฯ 

ด้านภาพรวมของอุปทานคงเหลือของตลาดที่อยู่อาศัย  

ณ สิ้นปี 2556 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จาก 128,934 หน่วย 

ในปี 2555 เป็น 144,098 หน่วย ในปี 2556 ตลาดที่เหลือขายมาก

ทีส่ดุ คอื ตลาดคอนโดมเินยีมทีเ่หลอืขาย 51,260 หนว่ย ในป ี2556 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 จากปี 2555 ที่มียอดเหลือขายอยู่ 40,853 

หน่วย ราคาขายเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 3.0 เน่ืองจากมี

การพัฒนาสินค้าในระดับราคาปานกลางถึงต่่ำามากข้ึนโดยเฉพาะ

คอนโดมิเนียมในระดับราคาตำ่ากว่า 1 ล้านบาท และระดับราคา 1-2 

ล้านบาท ในแนวรถไฟฟ้าใหม่ที่กำาลังก่อสร้าง ในด้านที่อยู่อาศัย

แนวราบยังมีโอกาสในการขยายตัวได้ดีแม้ว่าจะไม่เท่ากับปี 2556 

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คาดว่าจะมีการปรับสัดส่วนเพิ่ม

มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ ส่วนตลาดแนวราบในต่าง

จังหวัดผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงกระจายการลงทุนไปพ้ืนท่ีต่าง

จังหวัดอยู่เพื่อรองรับการเปิด AEC ในปี 2558 โดยเฉพาะจังหวัดที่

มเีขตพืน้ทีต่ดิตอ่กบัชายแดน เชน่ อบุลราชธาน ีอดุรธาน ีขอนแกน่ 

นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย สงขลา ฯลฯ 

อย่างไรก็ดี ปัจจัยลบท่ีอาจฉุดร้ังการขยายตัวของตลาดที่อยู่

อาศัย คือ ภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มอ่อนแอ ปัญหาทางด้าน

การเมือง รายได้ของผู้บริโภคในอนาคตและแผนการลงทุนของ

ภาครัฐที่ล่าช้า ภาระหนี้สินภาคครัวเรื่อนที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งปัจจัย

สำาคัญ คือ ต้นทุนในการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้นทั้งต้นทุนที่ดิน 

วัสดุก่อสร้าง และต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงที่

จะทำาให้ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2557 ชะลอตัว แต่ด้วยแนวโน้มของ 

Urbanization รวมทั้งการลงทุนและการค้าในพื้นที่ชายแดนยังเป็น

ปจัจยับวกทีจ่ะทำาใหต้ลาดทีอ่ยูอ่าศยัในตา่งจงัหวดัชะลอตวันอ้ยกวา่

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

4.	ธุรกิจตลาดทุน

สภาวะตลาดทุนในปี 2556 ในช่วงครึ่งปีแรก บรรยากาศการ

ลงทุนมีความคล้ายคลึงกับภาพรวมในปี 2555 โดยมีเม็ดเงินจาก 

นักลงทุนต่างชาติ จากนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE3) 

ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีได้รับอานิสงส์เป็นอย่าง

มากจากนโยบายการกระตุ้นการใช้จ่าย และความคาดหวังต่อ

นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ดัชนี SET ได้แตะ

ระดับสูงสุดของปีที่ 1,649.77 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 จากปี 2555 

อย่างไรก็ตาม ทิศทางของตลาดในครึ่งปีหลังได้มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากความกังวลในการปรับลดวงเงิน QE3 

ท่ีจะเกิดขึ้น ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ที่เคยได้รับ

ประโยชนจ์ากมาตรการดงักลา่ว ซึง่สง่ผลให้คา่เงนิออ่นตวั นอกจาก

นี้การส่งออกของประเทศที่ยังคงซบเซา และไม่มีมาตรการการกระ

ตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติมจากภาครัฐ ทำาให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ

ภายในประเทศเริม่มผีลกระทบตอ่ตลาดทนุ ในชว่งปลายป ีสญัญาณ

การปรบัลดตวัเลข GDP ในครึง่ปหีลงั และประมาณการของป ี2557 

รวมถึงความร้อนแรงของการเมืองภายในประเทศได้เพิ่มขึ้น ส่งผล

ให้สิ้นปี 2556 ดัชนี SET ปรับตัวลดลงร้อยละ 25.4 จากจุดสูงสุด

ของปี รวมทั้งปีดัชนี SET ปิดระดับที่ 1,298.71 จุด ลดลงร้อยละ 

6.7 ซ่ึงเป็นรอบปีแรกท่ีตลาดทุนให้ผลตอบแทนติดลบ ตั้งแต่เกิด

วิกฤตการณ์การเงินโลกในปี 2551 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันบนกระดาน SET และ mai อยู่ที่ 

50,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.8 จากปี 2555 ปัจจัยหลักมา

จากสภาวะของตลาดที่กล่าวไว้ข้างต้น บวกกับการเพิ่มขึ้นของการ

เสนอขายหุ้นใหมแ่กป่ระชาชนท่ัวไปเปน็ครัง้แรก (IPO) โดยรายการ 



040 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai (ล้านบาท) 

สัดส่วนการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai แยกตามกลุ่มนักลงทุน 

 - นักลงทุนต่างประเทศ  (ร้อยละ) 

 - นักลงทุนสถาบันในประเทศ (ร้อยละ) 

 - นักลงทุนในประเทศ (ร้อยละ) 

 - บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (ร้อยละ) 

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ บล.ภัทร เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาดของ บล.ภัทร (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) (ร้อยละ) 

 - ส่วนแบ่งการตลาด-กลุ่มลูกค้าสถาบันต่างประเทศ (ร้อยละ) 

 - ส่วนแบ่งการตลาด-กลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ (ร้อยละ) 

 - ส่วนแบ่งการตลาด-กลุ่มลูกค้าบุคคล (High Net Worth Client) (ร้อยละ) 

อันดับที่ 

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ บล.เคเคเทรด เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาดของ บล.เคเคเทรด (รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) (ร้อยละ)

อันดับที่

32,304.35

24.24

7.78

54.98

13.00

3,062.62

4.25

7.71

10.28

1.97

9

823.41

1.47

23

50,329.26

21.74 

8.55 

57.11 

12.61

5,460.22

4.38

8.58

9.65

2.09

9

1,140.44

1.30

25

ปี	2555 ปี	2556

ตารางแสดงภาวะตลาดหลกัทรพัยฯ์	และตลาด	mai	มูลคา่การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละสว่นแบง่การตลาดของ	บล.ภทัร	และ	บล.เคเคเทรด

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูล บล.ภัทร และ บล.เคเคเทรด

IPO เพิ่มขึ้นจาก 24 หลักทรัพย์ในปี 2555 เป็น 38 หลักทรัพย์ใน

ปี 2556 เป็นปัจจัยสนับสนุนการซื้อขายที่มากขึ้น

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

การแข่งขันในธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ยังคงอยู่ใน

ระดับสูง สืบเนื่องจากการเปิดเสรีการคิดค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ

ขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ต้นปี 2553 รวมถึงมีจำานวนบริษัทหลักทรัพย์

ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งให้บริการที่คล้ายคลึงกันถึง 38 

บรษิทั บรษิทัหลกัทรพัยส์ว่นใหญ่จงึเน้นการแข่งขันทีค่ณุภาพในการ

ให้บริการ ข้อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของตลาด รวมถึงความสามารถในการจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขาย

ให้แก่ลูกค้า

ตลาดอนุพันธ์มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 

2556 ทางตลาดอนพุนัธ์ไดอ้อกสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิราคา

หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 20 ตัว จาก 50 เป็น 70 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการ

คำานวณสถานะจำากัดของ Single stock futures จากเดิมที่จำากัดไว้

ที่ 20,000 สัญญาต่อซีรี่ย์ ให้อ้างอิงกับราคาและมูลค่าตลาดของ

หุ้นอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปริมาณการ 

ซือ้ขายบนตลาดอนพุนัธเ์พ่ิมขึน้จาก 10 ลา้นสญัญา ในปี 2555 เปน็

มากกว่า 16 ล้านสัญญา ในปี 2556 ในขณะเดียวกันปริมาณการ 

ซื้อขายของ Gold futures ลดลงอย่างมีนัยยะสำาคัญ ปริมาณการ 

ซื้อขายของ 50 Baht Gold ลดลงร้อยละ 47 ปีต่อปี และปริมาณการ

ซื้อขายของ 10 Baht Gold ลดลงร้อยละ 36 ในช่วงเวลาเดียวกัน 

ในส่วนของ SET50 Index Futures ปริมาณการซื้อขายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 41 ปีต่อปี โดยได้รับอานิสงส์จากความผันผวนของตลาด

โดยรวม

สำาหรับตลาดอนุพันธ์ บล.ภัทร เน้นการแข่งขันที่คุณภาพการ

ให้บริการ ข้อมูลบทวิเคราะห์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การ

ทำาธุรกรรมในตลาดอนุพันธ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่าย

ตำ่าลง เช่น เทคโนโลยีการส่งคำาสั่งซื้อขายแบบความถี่สูง (High 

Frequency Trading) เป็นต้น

ธุรกิจวานิชธนกิจ  

บล.ภัทร เป็นผู้จัดจำาหน่ายและรับประกันการจัดจำาหน่าย

ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ของ  

BTSGIF และ MK รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 62,510 และ 9,107  

ล้านบาท นอกจากการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว  

ยังมีการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญแบบข้ามคืนของ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) ซึ่ง บล.ภัทร เป็น 

ผู้จัดการการจำาหน่าย คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น 10,852 ล้านบาท 
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บล.ภัทร ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หลาย รายการ เช่น  

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ เข้าซื้อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จำากัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) เข้าซื้อ 

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

บล.ภัทร ประสบความสำาเร็จอย่างสูงในปี 2556 เริ่มจาก

รายการการเสนอขายหลกัทรัพยต์อ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF มูลค่ารวมทั้งสิ้น 62,510 

ล้านบาท ในเดือนเมษายน ซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ปรับ

ดชันตีลาดหลกัทรพัยข์ึน้สงูสดุที ่1,643.4 จดุ ในวันที ่20 พฤษภาคม 

โดยในครึ่งหลังของปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับตัวลดลง 

เนือ่งจากความกงัวลทีเ่กีย่วเน่ืองจากมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ 

โดยรัฐบาลสหรัฐฯ (QE tapering) และ ความขัดแย้งทางการเมือง

ในประเทศ ส่งผลให้ดัชนี SET ลดลงตำ่ากว่า 1,300 ในช่วงสิ้นปี 

2556 อย่างไรก็ตาม บล.ภัทร ได้ช่วยทำาธุรกรรมที่สำาคัญ ได้อีก 

หนึ่งรายการคือธุรกรรมที่ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ  

เข้าซื้อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่ารวม

ทั้งสิ้น 170,575 ล้านบาท ในปี 2556 บล.ภัทร ได้นำาผลิตภัณท์ใหม่ 

เสนอขายแกล่กูค้า เชน่ การเสนอขายหลกัทรัพยต์อ่ประชาชนทัว่ไป

เป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง ยังคงให้ความสำาคัญกับธุรกิจ 

วานิชธนกิจ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมรายได้ และสนับสนุนธุรกิจ 

การซื้อขายหลักทรัพย์ ณ วันที่ 7 มกราคม 2557 มีบริษัทที่ได้ 

รับอนุญาตโดยสำานักงาน ก.ล.ต. ในการให้คำาปรึกษาทางการ

เงินทั้งหมด 74 บริษัท และมีบริษัทได้รับอนุญาต ผู้จัดจำาหน่าย 

หลักทรัพย์ โดยสำานักงาน ก.ล.ต. ทั้งหมด 40 บริษัทการประสบ

ความสำาเรจ็ในธรุกจิวานิชธนกจิในสว่นใหญ่จะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์

และความชำานาญ ของที่ปรึกษา ความคิดริเร่ิมผลิตภัณท์ใหม่ๆ  

ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการมีความสัมพันธ์ที่

เข้มแข็งกับลูกค้า

ธุรกิจจัดการลงทุน

ในปี 2556 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมภายใต้การ

กำากบัดแูลของสำานกังาน ก.ล.ต. จำานวนทัง้สิน้ 23 แหง่ และมมีลูคา่

ทรัพย์สินสุทธิรวมกันจำานวนทั้งสิ้น 3,075,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 17.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อยู่ท่ี 2,614,403 ล้านบาท จากข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนพบว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมีแนวโน้มเติบโต

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณามูลค่าทรัพย์สินแยกตามประเภทกองทุนนั้น  

ณ สิ้นปี 2556 กองทุนรวมตราสารหนี้มีสัดส่วนมากท่ีสุดโดยมี 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 1,694,388 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 55.08 ของกองทุนทั้งหมด รองลงมาคือ กองทุนรวม

ตราสารทุนซึ่งมีมูลค่า 712,572 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.2 สำาหรับ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนรวม RMF มีมูลค่า  

136,856 ล้านบาท และกองทุนรวม LTF มีมูลค่า 213,913  

ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2556 มีการจัดตั้งกองทุนประเภท  

Infrastructure ขึ้นอีก 3 กองทุนรวมมูลค่า 128,469 ล้านบาท 

สำาหรับ บลจ.ภัทร มีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ 

ในปี 2556 จำานวนท้ังส้ิน 24,725 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555  

จำานวน 261 ล้านบาท และมีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการทั้งสิ้น

จำานวน 26 กองทุน ทั้งนี้ บลจ.ภัทร เน้นการบริหารจัดการกองทุน  

2 ประเภท ได้แก่ กองทุนรวม โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.2  

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ และกองทุน

อสงัหารมิทรพัย ์โดยคดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 67.8 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ

สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ 

นอกจากนี้ ในปี 2556 บลจ.ภัทร ได้มีการจัดตั้งกองทุนรวม

จำานวนทั้งสิ้น 7 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่ง

มีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศ

และตา่งประเทศ แบบมกีำาหนดอายโุครงการจำานวนทัง้สิน้ 6 กองทนุ 

และกองทุนรวมพร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ จำานวน 1 กองทุน 

จากการเตบิโตของตลาดธรุกจิจดัการลงทนุซึง่มมีลูคา่ทรพัยส์นิ

สุทธิเติบโต ดังนั้นปัจจัยในการแข่งขันในธุรกิจจัดการลงทุนจะให้

ความสำาคัญกับความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุน โดยมีทีมงาน

จัดการกองทุนท่ีมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจจัดการ

จำานวนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาด (สัญญา) 

จำานวนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บล.ภัทร (สัญญา) 

มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บล.ภัทร (ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาดของ บล.ภัทร (ร้อยละ)

10,457,928

1,420,220 

457,270.76 

6.79

16,664,126 

3,054,255 

690,840.80  

9.16 

ปี	2555 ปี	2556

ตารางแสดงภาวะตลาดอนุพันธ์

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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กองทุน รวมถึงมีทีมงานที่มีคุณภาพและมีทีมที่ปรึกษาซึ่งมีความ

ชำานาญ นอกจากนี ้ยงัใหค้วามสำาคญักบัความสะดวกในดา้นการให้

บริการในการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายท่ีพร้อม

ให้คำาแนะนำาการลงทุน และให้บริการด้านกองทุนอย่างมีคุณภาพ 

ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยมีจำานวนกองทุน ณ เดือน

พฤศจิกายน 2556 จำานวนทั้งสิ้น 2,437 กองทุน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 22.4 จากสิ้นปี 2555 คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

407,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 26.6 จากสิ้นปี 2555 

ทั้งนี้ บล.ภัทร ได้หยุดรับลูกค้าธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลใหม่ 

โดยลูกค้าได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ บลจ.ภัทร เป็นผู้ดำาเนินงาน

บริหารกองทุนส่วนบุคคลตั้งแต่ต้นปี 2557 เป็นต้นไป
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ปัจจัยความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง

ภายหลังการร่วมกิจการระหว่างธนาคารเกียรตินาคิน และบริษัท ทุนภัทร จำ กัด (มหาชน) เป็นผลสำ เร็จเม่ือวันท่ี 
11 กันยายน 2555 ทำ ให้โครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป และเกิดเป็น “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” 
(หรือ “กลุ่มธุรกิจฯ”) โดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ภายใต้การดูแลของประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทุนภัทร จำ กัด 
(มหาชน) (หรอื “ทนุภทัร”) ประกอบธรุกจิถอืหุน้ในบรษิทัอ่ืน (Holding Company) และดำ เนนิธรุกจิสว่นตลาดทนุ  
ภายใต้การดูแลของประธานธุรกิจตลาดทุน โดยทุนภัทร มีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ กัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำ กัด (ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำ กัด) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ภัทร จำ กัด (ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำ กัด)

ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

ย่อมมีความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ

กลุม่ธรุกจิฯ ทัง้ทีเ่กดิจากภายในและภายนอก อาท ิการเปลีย่นแปลง

ของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อม หรือกระบวนการการ

ดำาเนินธุรกรรม ซึ่งความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าว สามารถจัดกลุ่มได้

เป็นความเสี่ยงหลัก 5 ด้านตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด 

(Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ (Strategic Risk) กลุ่มธุรกิจฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการ

บริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวัดและประเมิน 

ความเสี่ยง การติดตามความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management  

Committee : RMC) ทำาหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบาย 

และกรอบการบริหารความเสี่ยง และมีสายบริหารความเสี่ยง และ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ทำาหน้าที่กำากับและ

สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งหน่วยงาน 

ดังกล่าวเป็นหน่วยงานอิสระจากสายธุรกิจท่ีมีธุรกรรม หรือกิจกรรม 

ท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยง

ในปี 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีการปรับปรุง

โครงสร้างสายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ อาทิ แยกฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ด้านตลาดออกจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพ

คล่อง (เดิม) เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้า (Trading 

Book) ที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพิ่มเติมทีมทบทวน

คุณภาพสินเชื่อ และทีมความเสี่ยงคู่ค้าสถาบันการเงิน ภายใต้ฝ่าย

บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

และทำาให้การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมีความครบถ้วนมาก

ขึ้น เพิ่มทีมบริหารความเสี่ยงแบบจำาลอง ภายใต้ฝ่ายสนับสนุน

งานบริหารความเสี่ยง เพื่อกำากับและสนับสนุนการบริหารความ

เสี่ยงแบบจำาลอง (Risk Model Validation) ของกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึง 

การจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  

(Operational Risk Sub-Committee) และคณะอนุกรรมการ 

เตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำางานใหม่ (New 

Product & Process Review Sub-Committee) ข้ึนเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

เป็นต้น

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ คือ  

การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นให้แต่ละ

สายธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเข้าใจ

ความเสีย่งและบรหิารความเสีย่งท่ีเกดิขึน้จากหนว่ยงานของตนเอง

ให้อยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของกลุ่ม

ธรุกจิ ทัง้นี ้สายบรหิารความเสีย่งจะทำาหนา้ที่ในการกำากบั ดแูล และ 

สอบทาน ความเพยีงพอของกลไกการบรหิารและควบคมุความเสีย่ง

ของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ แต่ละสายธุรกิจ

จะถูกจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ในการรองรับความเสี่ยงของธุรกิจ  

โดยวดัจากความเสีย่งตา่งๆ ของธรุกรรม ประกอบกบัความเสยีหาย

ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจนั้นด้วย

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้จัดให้มีการฝึกอบรม 

และให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรของธนาคาร

และกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

ความเสีย่ง และกระตุน้ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบตอ่การบรหิาร 

ความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

การบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนต่อสาธารณะอย่างสมำ่าเสมอ

อีกด้วย

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ สายงาน 

และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



044 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

•	 คณะกรรมการธนาคาร

มหีนา้หลกัในการกำากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

ของธนาคารและบรษิทัย่อย มกีารกำาหนดนโยบาย กระบวนการ และ

การควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด  

ด้านสภาพคล่องและด้านปฏิบัติการ

•	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง

ของกลุม่ธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร เพือ่นำาเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารพิจารณา ตลอดจนดูแลและติดตามปริมาณความเสี่ยง 

ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

(Risk Appetite) โดยมีเป้าหมาย คือ การบริหารความเสี่ยง 

ต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตที่กำาหนดและดำาเนินธุรกิจให้ได้อัตรา 

ผลตอบแทนที่เหมาะสม

•	 สายบริหารความเสี่ยง 

มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการ

การบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการนำาไป

ประยุกต์ใช้ในสายธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภัทร รวมทั้งวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และจัดทำา

รายงานฐานะความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อควบคุม

ความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

•	 สายตรวจสอบภายใน	

มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ 

และกระบวนการการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนด ทดสอบและ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งคุณภาพ

ของการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อดำาเนินการการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่สำาคัญ

•	 ฝ่ายบริหารทุน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ติดตาม และควบคุมฐานะ

เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้เหมาะสมกับ

ฐานะและกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ โดยมีกระบวนการ

ประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process - ICAAP) ทีเ่หมาะสม และรองรับความเสีย่ง 

ที่มีนัยสำาคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต  

รวมถงึมีความสอดคลอ้งตามแนวทางการกำากบัดแูลเงนิกองทนุโดย

ทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

•	 ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง	(Risk	Owner)	

ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์/ฝ่ายงาน/สาขา/หน่วยงานต่างๆ  

ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และ

บรกิารของหนว่ยงานตนเอง กระบวนการทำางาน และระบบงานตา่งๆ 

ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองให้อยู่ภายใต้ระดับ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ 

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุ ประเมิน 

ติดตาม ควบคุม และรายงานความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติโครงการยกระดับการ

บรหิารความเสีย่ง (Risk Road Map) เพือ่เปน็แนวทางในการบรหิาร

ความเสี่ยงระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บข้อมูล 

2) การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงและเงินกองทุน 

โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี และมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับ 

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตตามมาตรฐานการดำารงเงิน 

กองทุนโดยวิธีแบบจำาลองภายใน (Internal Rating Based  

Approach - IRB)

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้พัฒนากระบวนการ

บริหารความเสี่ยงท่ีมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 

ตามกระบวนการ ICAAP ในหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุน

ตาม Basel II Pillar 2 โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการบริหาร 

ความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน 

ภัทรเห็นว่ามีนัยสำาคัญ กระบวนการดังกล่าวจะทำาให้กลุ่มธุรกิจฯ

ทราบว่ามีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึง 

รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตหรือไม่

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรยังได้พิจารณาความเสี่ยง

ภายใต้ภาวะวิกฤตต่างๆ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงภายใต้

การจำาลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน  

และความเพียงพอของเงินกองทุน พร้อมกับจัดทำาแผนรองรับ

ในแต่ละความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้

สถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ นโยบาย กระบวนการ ตลอดจน

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดถ้กูจดัทำาเปน็ลายลกัษณ์

อักษร และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

นอกจากนี้ ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร 

ธนาคารได้นำาการคำานวณการกันสำารองแบบ Collective Approach 

มาใชใ้นการกนัเงนิสำารองสำาหรบัสนิเชือ่เชา่ซือ้ โดยคงเงนิกนัสำารอง

สว่นเพิม่ไวจ้นกวา่สนิเชือ่จะหมดอาย ุสำาหรบัเงนิกนัสำารองสนิเชือ่ที่

หมดอายแุลว้ ธนาคารพจิารณากนัเงนิบางสว่นเปน็เงนิสำารองทัว่ไป 

อีกท้ังธนาคารมแีผนท่ีจะใชก้ารจดัอันดบัเครดติจากสถาบนัจดัอนัดบั

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง



045รายงานประจำ ปี 2556

เครดติภายนอกตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยอนุญาตมาใชภ้ายใน

ไตรมาส 1 ปี 2557

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีการบริหารความเสี่ยง

ที่สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยแบ่ง 

ความเสี่ยงหลักออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1.	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

คือความเสี่ยงที่เกิดข้ึนเม่ือมีการกำาหนดแผนกลยุทธ์แต่การ

ปฏบิติัตามแผนเปน็ไปอยา่งไมเ่หมาะสมหรือเกดิความไมส่อดคลอ้ง

ระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน 

และทรัพยากรขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ 

เงนิกองทนุของกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรอยา่งมนียัสำาคญั 

อันเป็นผลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ให้อยู่

ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน 

ภัทรได้กำาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของ

ธนาคาร โดยเริ่มต้นจากการมีองค์ประกอบสำาคัญในการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ กล่าวคือ การระบุความเสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยง การติดตามและรายงานความเสี่ยง และการควบคุม

ความเสี่ยง ซึ่งธนาคารจะระบุและประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ในสองมุมมอง คือ ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่

กำาหนดไว้ และความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในกระบวนการจัดทำากลยุทธ์

และแผนประจำาปี เมื่อพบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่สำาคัญ ธนาคาร

จะดำาเนินการลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งมีการติดตามและ

รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูง เพื่อ

พิจารณาแนวทางแก้ไข

สำาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของบริษัทย่อย 

ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนั้น จะดำาเนินการ 

ตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจฯ โดยนโยบายฉบับดังกล่าวจะครอบคลุมถึง 

การบรหิารความเสีย่งดา้นกลยทุธข์องแตล่ะบริษทัภายใตก้ลุม่ธรุกจิ

การเงินเกียรตินาคินภัทร และการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ใน

ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจฯ

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีความเสี่ยงหลักด้าน

กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

1.1	 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

  ความเส่ียงจากเศรษฐกิจในปี 2557 สามารถแบ่งออกได้ 

เป็น 2 ประเด็นหลัก อันได้แก่ ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและ 

ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจไทย สำาหรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก

นั้น ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศชั้นนำาของ 

โลก เช่น  (1) ประเด็นการลดทอนมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจทำาให้นักลงทุนดึงเงิน 

ออกจากประเทศตลาดเกดิใหมร่วมท้ังประเทศไทย ทำาใหค้า่เงนิบาท 

อ่อนค่าลง และทำาให้ดอกเบี้ยพันธบัตรปรับขึ้น และทำาให้สภาพ

คล่องทางการเงินของประเทศไทยตึงตัวขึ้น (2) ประเด็นด้าน

การเมืองของสหรัฐอเมริกาที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยหาก 

ภาคการเมืองสหรัฐอเมริกาไม่สามารถตกลงประเด็นเก่ียวกับการ 

ต่อเพดานหน้ีสาธารณะในต้นปี 2558 ได้ อาจทำาให้สหรัฐอเมริกา

ผิดนัดชำาระหนี้ มีผลต่อความเชื่อมั่นและความผันผวนในตลาด 

การเงินได้ และ (3) แนวโน้มการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล 

จีนท่ีอาจคุมเข้มจนทำาให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง และเป็น

ความเสี่ยงต่อภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทยได้

 ส่วนความเสี่ยงจากเศรษฐกิจไทย มีความเสี่ยง 3 ประการ

หลัก คือ 1) ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่หากยืดเยื้อรุนแรง

จะกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นักธุรกิจ รวมถึงนักท่องเที่ยว 

ทำาให้การบริโภค การลงทุนภาคเอกชนและการท่องเที่ยวชะลอตัว 

ยิ่งขึ้น 2) แนวโน้มนโยบายการเงินในเชิงพฤตินัยที่ตึงตัว อันเป็น

ผลจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายไว้ท่ีระดับปัจจุบันต่อไป เพ่ือรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ระหว่างในและต่างประเทศในช่วงท่ีเงินทุนเคลื่อนย้ายผันผวน  

ในขณะเดียวกัน ทิศทางเงินเฟ้อในปัจจุบันมีทิศทางทรงตัวใน 

ระดับตำ่า จะทำาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงขึ้น และกดดันการ

บรโิภคและลงทุนในระยะตอ่ไป และ 3) นโยบายการคลงัทีอ่าจตงึตวั 

จากการท่ีภาครัฐท่ีมีแผนการทำางบประมาณสมดุลในระยะกลาง 

ขณะที่โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่อาจล่าช้า จะยิ่งทำาให้การ

ใช้จ่ายภาคการคลังหดตัวลง และเป็นปัจจัยฉุดร้ังการขยายตัวของ

เศรษฐกิจในระยะต่อไป

 เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ภายใต้กรอบความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจึงมุ่งเน้นการ 

ผูกรวมการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในกระบวนการทำาธุรกิจ 

ทุกขั้นตอน มีกระบวนการเพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจฯ ปรับตัวได้ทันต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการประเมินสถานการณ์อย่าง

สมำา่เสมอ รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และเตรียม

แผนรองรับสำาหรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

1.2	 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน	(ICAAP) 

  •	หลักเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนตาม	Basel	III

   จากวิกฤตการเงินโลกและปัญหาของสถาบันการเงินท่ี

เกิดขึ้นในหลายประเทศในช่วงปี 2550-2551 ที่ผ่านมา ประกอบ

กับสถาบันการเงินมีการดำาเนินธุรกิจท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน  

ชี้ให้เห็นถึงความจำาเป็นในการทบทวนแนวคิดการกำากับดูแลระบบ

การเงนิ ซึง่สว่นหนึง่คอืการปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารดำารงเงนิกองทนุ

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III เพื่อให้สถาบันการเงินมีเงินกองทุนที่มี

การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ



046 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

คณุภาพดีขึน้ และปรมิาณสงูข้ึน สามารถรองรับความเสยีหายท่ีอาจ

เกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตได้

   ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ที่มีผลบังคับใช้ในระดับ

เฉพาะธนาคารเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2556 และระดับกลุ่มธุรกิจ 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 นั้น ได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำารง

เงินกองทุนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ 

มคีวามม่ันคงและแขง็แกร่งมากขึน้ กลา่วคอื ในเชงิคณุภาพกำาหนด

ใหอ้งคป์ระกอบเงนิกองทุนของธนาคารพาณชิยต์อ้งเป็นเงนิกองทุน

ที่มีคุณภาพดีที่สุดเป็นหลัก คือ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ

เจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) ซึ่งประกอบด้วยหุ้น

สามัญและกำาไรสะสมเป็นหลัก เพื่อให้เงินกองทุนที่แท้จริงที่ต้อง

ใช้รองรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นใน

ปริมาณที่มากเพียงพอและเป็นองค์ประกอบหลักของเงินกองทุน

โดยรวม รวมถึงยังได้ปรับปรุงคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่

สามารถนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ให้มีลักษณะคล้าย

ทุนมากขึ้น สำาหรับในส่วนของเชิงปริมาณนั้น กำาหนดให้เพิ่ม

อตัราสว่นเงนิกองทนุชัน้ท่ี 1 จากเดมิกำาหนดว่าตอ้งไมต่ำา่กว่ารอ้ยละ 

4.25 เปลี่ยนเป็นไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 6.00 แทน และได้เพิ่มเติม

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของไว้ต้องไม่ตำ่า

กว่าร้อยละ 4.50 โดยได้คงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นไว้ที่ไม่ตำ่า

กว่าร้อยละ 8.50 นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงวิธีการคำานวณสินทรัพย์

เสี่ยงด้านเครดิตของธุรกรรมที่มีความซับซ้อนให้สามารถสะท้อน

ความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นด้วย

  •	ความเพียงพอของเงินกองทุน

   กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้ให้ความสำาคัญ 

กับกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเป็น 

อย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

จะมีกลยุทธ์ในการรักษาระดับเงินกองทุนให้สูงกว่าเป้าหมายการ

ดำารงเงินกองทุนที่กำาหนดไว้ พร้อมทั้งมีวิธีการหรือเคร่ืองมือ

ที่จะช่วยเสริมสร้างและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 

อย่างเหมาะสม ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงต่างๆ จากการ

ดำาเนนิธุรกิจของกลุม่ธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรทัง้ในภาวะปกต ิ

และภาวะวิกฤต

   กระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนเปน็ 

การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้

เกิดความสอดคล้องระหว่างผลการดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจการ

เงินเกียรตินาคินภัทร กับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำาหนดไว้ โดยมีการ

กำาหนดเป้าหมายการดำารงเงินกองทุน และมีการทบทวนเป้าหมาย

การดำารงเงินกองทุนดังกล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ  

1 ครัง้ หรอืทนัททีีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสำาคญั

ต่อระดับเงินกองทุน

   ในปี 2556 ที่ผ่านมา สำาหรับในระดับธนาคาร การดำารง

เงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารได้มีการดำารงเงินกองทุน

โดยใช้วิธี Standardised Approach (SA) สำาหรับความเสี่ยงด้าน

เครดิต และวิธี Basic Indicator Approach (BIA) สำาหรับความเสี่ยง

ดา้นปฏิบตักิาร ในขณะท่ีระดบักลุม่ธรุกจิ การคำานวณความเพยีงพอ

ของเงินกองทุนยังคงใช้ตามหลักเกณฑ์ Basel II โดยได้ดำารงเงิน

กองทุนตามวิธี Standardised Approach (SA) สำาหรับความเสี่ยง

ด้านเครดิต และวิธี Basic Indicator Approach (BIA) สำาหรับความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

   โดยทั้งระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจนั้น ยัง 

ไม่ต้องดำารงเงินกองทุนสำาหรับความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ อันเนื่องจาก

ปริมาณธุรกรรมยังไม่ถึงระดับที่มีนัยสำาคัญตามเกณฑ์ที่ธนาคาร 

แห่งประเทศไทยกำาหนด อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจการเงิน 

เกียรตินาคินภัทรมีนโยบายที่จะดำารงระดับเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 

ตามระดับของข้อความความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite 

Statement) ซึ่งจะอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตำ่าของธนาคาร 

แหง่ประเทศไทยคอ่นขา้งมาก เพือ่ใหเ้พยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่ง

ด้านอื่นๆ ที่กลุ่มธุรกิจฯ ต้องเผชิญ ตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแล 

โดยทางการ (Pillar 2) นอกเหนือจากความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์

การดำารงเงินกองทุนขั้นตำ่า (Pillar 1) ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ท้ังน้ี ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรต้องเริ่ม 

ดำารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III และรวมถึงการดำารง

เงินกองทุนสำาหรับความเสี่ยงด้านตลาดตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคาร 

แห่งประเทศไทยกำาหนด

  ธนาคารมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการ

ขยายตัวของสินเชื่อและรายได้ในช่วงปี 2556 ส่งผลให้ความเสี่ยง

ทั้งทางด้านเครดิต และด้านปฏิบัติการเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ธนาคาร

มีเงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นสุทธิ 787 ล้านบาท มาอยู่ที่ 28,177  

ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำาไรจากการดำาเนินงานภายหลัง

การจัดสรรเงินปันผล รวมถึงการใช้สิทธิ ESOP-W2 ในระหว่างปี 

นอกจากนี ้เงนิกองทนุของธนาคารมสีดัสว่นของ CET1 เปน็สดัสว่น

ที่สูงถึงร้อยละ 95.9 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ 

และความเพียงพอของระดับเงินกองทุนท่ีจะรองรับการขยายตัว 

ทางธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III 

อยา่งไรกต็าม ความเสีย่งของธนาคารทีเ่พิม่ขึน้ในปทีีผ่า่นมามรีะดบั

มากกว่าการเพิ่มขึ้นของเงินกองทุน จึงส่งผลให้ระดับเงินกองทุน

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ลดลงร้อยละ 1.03 จากสิ้นปี 2555 มาอยู่ที่ร้อยละ 13.66 ซึ่ง

ยงัคงสงูกวา่อตัราขัน้ตำา่ของธนาคารแหง่ประเทศไทยทีร่อ้ยละ 8.50

   ภายใตโ้ครงการยกระดบัการบรหิารความเสีย่ง กลุม่ธรุกจิ 

การเงินเกียรตินาคินภัทรมีแผนเตรียมความพร้อมท่ีจะดำารงเงิน

กองทุนโดยใช้วิธี Internal Rating Based Approach (IRB) สำาหรับ
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ความเสี่ยงด้านเครดิต และ Standardised Approach (SA-OR) 

สำาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในอนาคต ซึ่งวิธีดังกล่าวจะ

สามารถสะท้อนระดับความเสี่ยงขององค์กรได้ดีมากขึ้นกว่าวิธีการ 

คำานวณในปัจจุบัน และกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจะ

ได้ประโยชน์จากความต้องการเงินกองทุนด้านสินเชื่อรายย่อย

ที่อยู่ในระดับตำ่ากว่าเกณฑ์ในปัจจุบัน ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจฯ 

มีเงินกองทุนส่วนเกินเพิ่มสูงขึ้น ลดความเสี่ยงในเรื่องความ 

เพียงพอของเงินกองทุน

   นอกจากการดำารงเงินกองทุนตามกฎหมาย ปัจจุบัน 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรอยู่ ระหว่างการพัฒนา

กระบวนการประเมินระดับความเสี่ยงตามเงินกองทุนทาง

เศรษฐศาสตร์ (Economic Capital) ซ่ึงเป็นการประเมินระดับ

ความเพียงพอของเงินกองทุนสำาหรับรองรับความเสี่ยงต่างๆ  

ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  

โดยเป็นกระบวนการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของ 

เงินกองทุนที่จัดทำาข้ึนจากแบบจำาลองภายใน เพื่อใช้ในการ 

ประเมินระดับความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน 

ตามวิธีการดังกล่าวในอนาคตควบคู่ไปกับการดำารงเงินกองทุน 

ตามกฎหมาย

  •	นโยบายการดำารงเงินกองทุน

   กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีนโยบายการดำารง

เงินกองทุนที่เพียงพอรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เผชิญ รวมถึง

การขยายตวัทางธุรกจิในอนาคต โดยเป้าหมายการดำารงเงนิกองทุน

และระดับเงินกองทุนขั้นตำ่าที่ต้องดำารงได้ถูกกำาหนดเอาไว้แล้วใน

ข้อความความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มธุรกิจฯ ที่ได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้เป้าหมายการดำารงเงนิกองทนุและ

ระดับเงนิกองทนุขัน้ตำา่ท่ีกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรกำาหนด

ขึ้นได้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์หลักต่างๆ ดังนี้

   • มีการดำารงเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์การดำารงเงิน 

     กองทุนขั้นตำ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดใน 

     อัตราร้อยละ 8.50 ของสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ 

     การดำารงเงินกองทุนขั้นตำ่า เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

     ที่มีนัยสำาคัญอ่ืนซึ่งไม่รวมอยู่ ในเกณฑ์การดำารง 

     เงินกองทุนขั้นตำ่าภายใต้เกณฑ์การดำารงเงินกองทุน 

     ขั้นตำ่า 

   • ดำารงเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ี 

     ยอมรบัได ้และระดบัของความเบ่ียงเบนจากความเสีย่ง 

     ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซ่ึงกำาหนดโดย 

     คณะกรรมการธนาคาร

   • คำานึงถึงระดับเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต และ 

     ต้องมีแผนรองรับการรักษาระดับเงินกองทุนภายใต้ 

     ภาวะวิกฤต ไม่ให้ตำ่าไปกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด

   • ดำารงเงินกองทุนให้เพียงพอกับความเสี่ยงที่มี  

     นัยสำาคัญตามเกณฑ์การกำากับดูแลโดยทางการ  

     ที่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเผชิญอยู่

   • คำานึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นในการดำารงเงิน 

     กองทุน

   เพื่อให้กระบวนการในการประเมินเงินกองทุนมีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้มีการ

   • พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง ท่ีมีนัยสำาคัญ 

     ที่ ส ามารถประ เมิ น ได้ โ ดย ใช้ วิ ธี เ ชิ งปริ ม าณ  

     ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด  

     ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการ 

     กระจุกตัวด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านอัตรา 

     ดอกเบีย้ในบญัชเีพือ่การธนาคาร ท้ังภายใตภ้าวะปกต ิ 

     และภาวะวิกฤต

   • พัฒนาเกณฑ์ในการดำารงเงินกองทุนท่ีเชื่อมโยงกับ 

     ระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญแต่ละประเภทดังกล่าว 

     ข้างต้น ในแต่ละประเภทธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงิน 

     เกียรตินาคินภัทร

   • มแีผนรองรบั เพือ่รกัษาระดบัเงนิกองทนุภายใตภ้าวะ 

     วิกฤตไม่ให้ตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด

   • พัฒนาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแต่ละประเภท 

     โดยคำานึงถึงต้นทุนในการดำารงเงินกองทุน และ 

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(เฉพาะธนาคาร)

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(ร้อยละ)

Basel	II Basel	III

31	ธันวาคม	

2554

31	ธันวาคม	

2555

อัตราขั้นตำ่า

ตามกฎหมาย

31	ธันวาคม	

2556

อัตราขั้นตำ่า

ตามกฎหมาย

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ - - - 13.10 4.50

เงินกองทุนชั้นที่ 1 14.70 14.01 4.25 13.10 6.00

เงินกองทุนทั้งสิ้น 15.40 14.69 8.50 13.66 8.50
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     สามารถแสดงผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากธุรกิจ 

     แต่ละประเภท

   • พัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและความ 

     เพียงพอของเงินกองทุนโดยวิธีระดับเงินกองทุนทาง 

     เศรษฐศาสตร์ 

1.3	 ความเสี่ยงที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้า 

	 	 	 ซื้อขายหลักทรัพย์อาจลดลงอย่างมีนัยสำาคัญหากเกิด 

	 	 	 ความผันผวนขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สภาวะ 

	 	 	 ตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  หลังจากการร่วมกิจการระหว่างธนาคารเกียรตินาคิน  

และบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) ทำาให้รายได้ค่าธรรมเนียมจาก

การเปน็นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ปน็รายไดห้ลกัของกลุม่ธรุกจิฯ 

ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความผันผวนของ

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้นหากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า 

หรือความไม่แน่นอนทางการเมืองขึ้น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณ

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงต่อรายได้ 

จากค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมีนโยบายในการทำา

ธุรกิจที่มีความชำานาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารหนี้ และธุรกิจตลาดทุน เพื่อให้

เกิดความชำานาญและความสามารถแข่งขันในธุรกิจนั้นๆ และด้วย

กลยุทธ์ดังกล่าว กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจึงมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงหลัก โดยจัดให้มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ในระดับสูงเพียงพอต่อผลกระทบจากการกระจุกตัวของธุรกิจ  

และรองรับการผันผวนของรายได้ในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ธนาคารดำารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอัตราร้อยละ 

13.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำาหนดไว้ 

ร้อยละ 8.50 โดยธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำานวน 28,177  

ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเงินกองทุนในการ

รองรบัความเสีย่งด้านต่างๆ รวมถงึการขยายตวัทางธรุกจิในอนาคต

  ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อยู่ภายใต้การ

ดูแลของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร โดยใน

ส่วนของกระบวนการกำาหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์ รวมถึงการ

ติดตามผลการดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ อยู่ภายใต้การดูแลของ

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่นำาเสนอแผนกลยุทธ์ต่อ

คณะกรรมการบรหิาร เพือ่ร่วมพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมใน

ประเด็นต่างๆ จากนั้นจึงนำาแผนกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

พร้อมทั้งกรอบงบประมาณที่จัดทำาโดยฝ่ายวิเคราะห์การเงินและ 

งบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้มีการ

ติดตามผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำาเนินงานและ 

งบประมาณ และการวดัผลในระดบัตา่งๆ โดยวเิคราะห์ผลการดำาเนนิ

งานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

รวมถึงการติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขดังกล่าว ที่เหมาะสมกับ

ลักษณะธุรกิจและปริมาณธุรกรรมของกลุ่มธุรกิจฯ

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มธุรกิจฯ จะมีกระบวนการการ

บรหิารความเสีย่งดา้นกลยทุธต์ามที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ กลุม่ธรุกจิฯ

ไมอ่าจรบัรองไดว้า่จะไมม่คีวามเสยีหายจากความเสีย่งดา้นกลยทุธ์

เกดิขึน้ เนือ่งจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ ความรนุแรงของ

ปัญหาทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ 

ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มธุรกิจฯ และหากภาวะความ 

ผันผวนดังกล่าวมีมากเกินกว่าที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้คาดการณ์เอาไว้  

อาจส่งผลกระทบต่อกำาไรของกลุ่มธุรกิจฯ อย่างมีนัยสำาคัญได้ 

เช่นกัน

2.	ความเสี่ยงด้านเครดิต

คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา ทำาให้ไม่สามารถ 

ชำาระหน้ีท่ีมีต่อกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเม่ือครบกำาหนด

ได้หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชำาระหนี้ให้กับกลุ่มธุรกิจฯ  

หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโดยมีหลักประกันคุ้มครองไม่ 

เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อกำาไรสุทธิและเงินกองทุนของ 

กลุ่มธุรกิจฯ อย่างมีนัยสำาคัญ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

จึงพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงภายใต้การจัดการที่เหมาะสม กล่าวคือ

การปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ ธนาคารมุ่งเน้นการปรับปรุง

นโยบายสินเชื่อหลัก นโยบายสินเชื่อธุรกิจ นโยบายสินเชื่อรายย่อย 

ให้มีความรัดกุมเพียงพอ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

อีกท้ังเพ่ิมในส่วนของนโยบายสินเชื่อคู่ค้า นโยบายความเสี่ยงของ

ประเทศคู่ค้าสัญญา เพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจธนาคารไปยัง

กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินและลูกค้าบรรษัท ภายหลังการควบรวม

กิจการกับทุนภัทร

การจัดทำาเคร่ืองมือช่วยในการพิจารณาและอนุมัติเครดิต 

ธนาคารมุง่เนน้การพฒันาและปรบัปรงุเครือ่งมอืชว่ยในการพจิารณา

และอนมุตัเิครดติอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมกีารนำาเครือ่งมอือนมุตัเิครดติ 

(Credit Scoring) มาใช้ เพื่อให้ธนาคารสามารถประเมินความเสี่ยง 

และคดัเลอืกกลุม่ลกูคา้ไดต้รงตามเปา้หมายและกลยทุธข์องธนาคาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริหารพอร์ตโฟลิโอ ธนาคารมุ่งเน้นการให้สินเชื่อใน 

ธุรกิจที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ และบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ 

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผ่าน

การติดตามสถานะพอร์ตในรูปแบบของการจัดทำาข้อมูลสารสนเทศ 

ท่ีเป็นระบบ การวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือหาประเด็นความเสี่ยง  
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พร้อมแนวทางแก้ไข อีกทั้งกำาหนดเพดานความเสี่ยงด้านการ 

กระจกุตวัสนิเชือ่ เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิจากความเสยีหายจากความ

ผนัผวนของผลประกอบการของกลุม่ธรุกจิฯ อาทเิชน่ การกระจกุตวั

ระดับลูกหนี้รายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) การกระจุกตัว

ของลูกหนี้รายใหญ่ (Large Borrower Concentration)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

มีจำานวนทั้งสิ้น 7,276 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 ของสินเชื่อรวม  

โดยรายละเอียดของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำาแนกตามประเภท 

สินเชื่อ เป็นดังตารางแสดงสินเชื่อประเภทต่างๆ

อัตราส่วนหนี้ที่ ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 

ร้อยละ 3.8 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 เป็นผลจากหนี้ที่ไม่ก่อ 

ให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรับตัวสูงขึ้น อันเป็น

ผลจากมาตรการรถคันแรกที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ 

ตลาดเช่าซื้อในแง่ของคุณภาพหนี้ อีกทั้งราคารถมือสองท่ี 

ลดลงยังมีผลต่อการขาดทุนรถยึดให้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อย่างไร 

ก็ดีธนาคารคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

ในปี 2557

ยอดสำารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่า

จากการปรับโครงสร้างหนี้มีจำานวน 7,266 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

100.0 ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม โดยแบ่งเป็นค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญเฉพาะรายจำานวน 3,395 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้ 

สงสัยจะสูญทั่วไปจำานวน 3,870 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันท่ี 30  

มิถุนายน 2556 ธนาคารได้นำาวิธี Collective Approach มาใช้ 

ในการกันเงินสำารองตามเกณฑ์สำาหรับสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย  

ส่งผลให้อัตราส่วนสำารองท้ังสิ้นต่อสำารองตามเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 

186.7 ณ สิ้นปี 2556 

อนึ่ง สำาหรับทิศทางปี 2557 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจ 

ส่งผลกระทบต่อพอร์ตสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจฯ กล่าวคือ 

• สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ และภาวะเศรษฐกิจ 

ท่ีชะลอตัว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ โดย

เฉพาะสินเชื่อภาคครัวเรือน เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อ

ส่วนบุคคล ทำาให้คุณภาพหนี้อาจมีแนวโน้มด้อยลง

• ผลกระทบจากนโยบายรถคันแรก ซึ่งเป็นการดึงอุปสงค์ 

ในอนาคตมาใช้ อาจผลให้ตลาดเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2557 เข้าสู่ 

ภาวะชะลอตวั และกระทบโดยตรงตอ่สภาพคลอ่ง หรอืความสามารถ 

ในการชำาระหนี้ของกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ (ดีลเลอร์) 

รวมถึงผู้ประกอบการรถมือสอง ทำาให้คุณภาพหนี้มีแนวโน้ม 

ด้อยลง อีกทั้ง นโยบายดังกล่าวยังส่งผลต่อสัดส่วนหนี้สินครัวเรือน

ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

• ความเสี่ยงอันเกิดจากการกระจุกตัวในพอร์ตสินเชื่อจากลูก

หนีบ้างภาคอตุสาหกรรม ซึง่เมือ่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ 

จะมีผลต่อคุณภาพหนี้โดยรวมของพอร์ตสินเชื่ออย่างมีนัยสำาคัญ 

เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจเผชิญกับปัญหาผู้ซื้อชะลอการ

โอนซ้ือบ้าน เพ่ือรอดูความชัดเจนของสถานการณ์การเมือง กลุ่ม

ลกูหนีช้าวนาหรอืเกษตรกรที่ไดร้บัผลจากโครงการรบัจำานำาขา้ว หรอื

ราคายางที่ตกตำ่า

ตารางแสดงสินเชื่อประเภทต่างๆ

ประเภทของสินเชื่อ

31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2556

จำานวนเงิน	

(ล้านบาท)

สัดส่วน	

(ร้อยละ)

จำานวนเงิน	

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน	

(ล้านบาท)

สัดส่วน	

(ร้อยละ)

จำานวนเงิน	

(ล้านบาท)

สินเชื่อรายย่อย 2,345 41.7 1.8 3,231 46.3 2.3	

 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 1,936 34.4 1.6 2,762 39.8 2.1 

 สินเชื่อบุคคล 62 1.1 1.8 112 1.3 3.1 

 สินเชื่อ Micro SMEs 112 2 6.6 143 2.0 8.7 

 สินเชื่อเคหะ 236 4.2 46.6 213 3.2 48.2 

สินเชื่อธุรกิจ 2,584 45.9 6.6 3,290 48.5 6.7	

 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,955 34.7 9.6 2,379 34.6 8.3 

 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี 629 11.2 3.3 911 13.9 4.4 

สินเชื่อสายบริหารหนี้ 692 12.3 53.1 756 5.1 74.2	

สินเชื่ออื่น 6 0.1 1.1 6 0.1 1.0	

รวม 5,628 100.0 3.3 7,283 100.0 3.8
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หากปัจจัยทางการเมืองทวีความตึงเครียดและลุกลามไปจน

เกิดความรุนแรง อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศ ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของธนาคาร และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อคุณภาพหนี้

พอร์ตสินเชื่อโดยรวมของกลุ่มธุรกิจฯ

3.	ความเสี่ยงด้านตลาด

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ได้แก่ 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาของตราสารท้ังใน 

ตลาดเงนิและตลาดทนุ รวมถงึความผนัผวนของราคาตราสารทัง้ใน 

ตลาดเงินและตลาดทุนอันจะมีผลต่อราคาตราสารอนุพันธ์ ที่มี

ต่อฐานะของธนาคารทั้งในบัญชีเพื่อค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร  

และก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของ

ธนาคาร 

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง 

ดา้นตลาด เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาเป็นปัจจยัภายนอกที่

อยู่เหนือการควบคุมของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงได้วางแนวทาง

ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อให้มีการบริหารที่เหมาะสม

และมีประสทิธิภาพ โดยการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ให้อยู่

ในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบาย

ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและมีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ 

เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ ปริมาณ และความ 

ซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน และสอดคล้องกับสถานการณ์

ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี ธนาคารได้มีการกำาหนดตัว 

ชี้วัดความเสี่ยง รวมถึงกำาหนดเพดานความเสี่ยง เพื่อใช้ประเมิน 

ติดตามและ ควบคุมฐานะความเสี่ยงด้านตลาดให้อยู่ภายใต้ระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ธนาคารพิจารณาความเสี่ยงด้านตลาด โดยแบ่งโครงสร้าง 

การบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การบริหาร

ความเสีย่งดา้นตลาดในบญัชเีพ่ือการธนาคาร (Banking Book) และ

การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้า (Trading Book) 

การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดสำาหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อ

การธนาคาร	(Banking	Book) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน

ของอตัราดอกเบีย้นัน้ ธนาคารมกีารบริหารความเสีย่งความแตกตา่ง 

ของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและ

นอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราดอกเบีย้ โดยธนาคารไดก้ำาหนดใหม้กีารประเมนิผลกระทบ 

ต่อรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ (Earning Perspective) และประเมิน

ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น (Economic 

Value Perspective) อย่างสมำ่าเสมอผ่าน Re-pricing Gap ทั้งภาย

ใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์จำาลองวิกฤต 

ในปี 2557 ธนาคารอาจต้องเผชิญกับภาวะความผันผวน

ของอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง อันเกิดจากหลายสาเหตุทั้งปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกประเทศต่อเน่ืองมาจากปี 2556 ได้แก่ 

ภาวะตลาดเงินโลกที่ผันผวน จากความไม่ชัดเจนของช่วงเวลาใน

มาตรการ QE Tapering และปญัหาหนีส้าธารณะของรฐับาลสหรฐัฯ 

ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดเงินทุนเคลื่อนย้าย ค่าเงินขาด

เสถียรภาพ รวมถึงภาวะการแข่งขันการระดมเงินฝากในประเทศ 

ที่อยู่ในระดับสูง 

อยา่งไรกต็าม ธนาคารตระหนกัเสมอถงึความสำาคญัของความ

ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งจะส่งผลกระทบ

โดยตรงตอ่รายไดด้อกเบีย้สทุธแิละมลูคา่ทางเศรษฐกจิของธนาคาร 

ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

เป็นผู้กำากับดูแลผลกระทบดังกล่าว โดยใช้หลักการปรับอายุและ

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยด้านหนี้สินให้สอดคล้องกับด้าน

สนิทรพัย ์โดยเฉพาะความเสีย่งในเรือ่งของอายเุฉลีย่ของหนีส้นิของ

ธนาคารที่สั้นลง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่ธนาคารตระหนักถึงและ

คอยติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด

อนึ่ง ตามโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.0 จะส่งผลให้ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 5.29  

ของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า และ 

ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารร้อยละ 7.31 ของ

เงินกองทุนท้ังสิ้นของธนาคาร ซ่ึงยังคงอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยง

ที่ธนาคารยอมรับได้

สำาหรับการบริหารความเส่ียงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า	

(Trading	Book) ในปี 2556 ธนาคารได้มีการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ในบัญชีเพื่อการค้าเพิ่มขึ้น 

ได้แก่ การซื้อขายตราสารหนี้ การทำาธุรกรรมสัญญาสวอปอัตรา

ดอกเบี้ย (Interest Rate Swaps) การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

(FX spot) และการทำาอนพุนัธอ์ตัราแลกเปลีย่น/เงนิตราตา่งประเทศ 

(FX derivatives) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการที่ครบถ้วนต่อลูกค้า

ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงด้านตลาดท่ีเพิ่มขึ้นจากการ 

ทำาธุรกรรมประเภทดังกล่าวในสภาวะตลาดปัจจุบันท่ีมีความ 

ผนัผวนสงู ซึง่มสีาเหตมุาจากปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ

ที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ไม่เพียงส่งผลต่อความผันผวน 

ของอัตราดอกเบีย้เท่านัน้ แตย่งัสง่ผลตอ่ปจัจยัความเสีย่งความเสีย่ง 

อืน่ๆ ดว้ย อาท ิอตัราแลกเปลีย่น สว่นชดเชยความเสีย่งของตราสาร

หนีเ้อกชน และสภาพคลอ่ง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะในบญัชเีพือ่

การค้า ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงได้มีการกำาหนดระดับความเสี่ยงของ

การทำาธรุกรรมในบญัชเีพือ่การคา้ให้อยู่ในระดบัท่ีธนาคารยอมรบัได ้

และสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร อีกทั้ง
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ธนาคารได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดท่ี

ครอบคลุมและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบุความเสี่ยง 

การวัดความเสี่ยง ไปจนถึงการควบคุมและติดตามความเสี่ยง

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทในบัญชีเพื่อการค้า  

ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมถึงปัจจัย 

ความเสี่ยงด้านตลาดที่สำาคัญและเกี่ยวข้อง อาทิ ความเสี่ยงท่ี

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  

เส้นอัตราผลตอบแทน และสภาพคล่อง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการจัดต้ังฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ด้านตลาดเพือ่ทำาหนา้ทีเ่ป็นหนว่ยงานหลกัในการบริหารความเสีย่ง 

ด้านตลาดสำาหรับการทำาธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า รวมถึงทำา

หนา้ที่ในการตดิตามการทำาธรุกรรม และควบคมุความเสีย่งในบญัชี 

เพื่อค้าเป็นรายวัน โดยใช้เครื่องมือวัดความเสี่ยงต่างๆ ที่เป็น

มาตรฐานสากล อาทิ ความเสียหายสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ท่ี

ระดับความเชื่อมั่นที่กำาหนดไว้ (Value at Risk : VaR) และการ

เปลีย่นแปลงของมลูคา่การลงทนุเมือ่ปจัจยัความเสีย่งเปลีย่นแปลง

ไป 1 หน่วย (PV01) เป็นต้น เพ่ือให้ทันต่อสภาวะตลาดและ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดจะ

รายงานใหก้บัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องทราบหากความเสีย่งในบญัชเีพือ่

การค้าเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ หรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น 

สำาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในธุรกิจตลาดทุน  

ทีผ่า่นมาเปน็การลงทนุในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย ์และสญัญา

ซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่ของ

กลยุทธ์การลงทุนเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงด้านตลาดตำ่า โดยมี

การป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อลดความเสี่ยงของกลยุทธ์การ

ลงทุนต่างๆ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก 

การลงทุนในกลยุทธ์เหล่านี้ กลุ่มธุรกิจฯ จึงกำาหนดให้ระดับ 

ความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ฝ่าย

บริหารความเสี่ยงของธุรกิจตลาดทุนทำาหน้าที่กำาหนดค่าเพดาน

ความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน อาทิ ความเสียหายสูงสุดที่ 

สามารถเกิดขึ้นได้ที่ระดับความเชื่อมั่นที่กำาหนดไว้ (Value of 

Risk : VaR) ฐานะสูงสุดที่ถือไว้ได้โดยกำาหนดตามปริมาณการ 

ซื้อขายต่อวัน เป็นต้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด 

ของธุรกิจตลาดทุนจะรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หากความเสี่ยงในบัญชีเพ่ือการค้าเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้  

หรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น 

ในส่วนของความเสี่ ยงจากการด้อยค่ าของทรัพย์สิน 

รอการขาย เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากการ 

ด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารได้มีการดำาเนินการ

โดยกำาหนดนโยบายต่างๆ เช่น การประเมินและทบทวนราคา

ทรัพย์สินอย่างสมำ่าเสมอ การบันทึกบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรอ 

การขายด้วยมูลค่าท่ีตำ่ากว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมและต้นทุน 

การได้มาซึ่งทรัพย์ และการบันทึกการด้อยค่าตามระยะเวลาการ 

ถือครองทรัพย์ นอกจากนี้ ราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์มี 

ผลกระทบต่อฐานะและผลการดำาเนินงาน แม้ว่าผลการขายในอดีต

มีระดับใกล้เคียงกับราคาประเมิน แต่ธนาคารยังคงนโยบายในการ

บันทึกบัญชี โดยใช้การตั้งสำารองค่าเผื่อการลดมูลค่าแบบขั้นบันได

ตามระยะเวลาที่ถือครองอย่างเข้มงวด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ทรัพย์สินรอการขายตามบัญชีมีมูลค่า 4.1 พันล้านบาท  

ในขณะที่ราคาประเมินอยู่ที่ระดับ 9.2 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 223.2 ของราคาตามบัญชี

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่เกิดความ

เสียหายจากความเสี่ยงด้านตลาด หากเกิดภาวะความผันผวน 

ของราคาตลาดที่สูงเกินกว่าการคาดการณ์ของกลุ่มธุรกิจฯ  

อยา่งมนียัสำาคญั กอ็าจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการดำาเนนิงาน

และต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจได้เช่นกัน

4.	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันในการชำาระเงินได้เมื่อครบกำาหนด เนื่องจากไม่

สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินได้

อย่างเพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดหรือ

สามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนสูง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้น ธนาคารแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการดูแลด้านสภาพคล่อง (Money Desk Sub- 

Committee) เพื่อทำาหน้าที่วิเคราะห์และติดตามกระแสเงินไหลเข้า 

(Cash Inflow) และกระแสเงนิไหลออก (Cash Outflow) ของธนาคาร 

รวมถึงหามาตรการดูแลสภาพคล่องของธนาคารอย่างใกล้ชิด  

เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกรอบความเสีย่งทีธ่นาคารกำาหนดไว ้โดยจดัใหม้ี 

การประชุมเป็นประจำาสมำ่าเสมอ อย่างน้อยในทุกๆ 2 สัปดาห์  

ภายใตก้ารกำากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ 

(Assets and Liabilities Management Committee - ALCO) 

โดยมีฝ่ายบริหารเงินทำาหน้าท่ีหลักในการดำาเนินนโยบายในการ

บริหารสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อควบคุมระดับสภาพคล่อง 

ของธนาคารให้อยู่ ในระดับท่ีเหมาะสม อีกท้ังยังมีสายบริหาร 

ความเสีย่งเฝา้ตดิตามและควบคมุฐานะความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk  

Management Committee - RMC) และคณะกรรมการธนาคาร

เป็นประจำา

นอกจากนั้นแล้วธนาคารยังได้มีการกำาหนดนโยบายและ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องท่ีสอดคล้อง 

กับกลยุทธ์ โดยรวมของธนาคารและเป็นไปตามแนวทางการ
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บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงินของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายหลักในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

• การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ตำ่ากว่าเกณฑ์ที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยกำาหนด และรักษาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

• การควบคุมส่วนต่างของอายุหนี้สินและทรัพย์สินให้อยู่ 

ในระดับที่ยอมรับได้

• การกระจายตัวของประเภทหนี้สิน

• การขยายฐานเงินฝาก โดยคำานึงถึงการกระจุกตัวของลูกค้า

เงินฝากและระยะเวลาครบกำาหนด

• มาตรการดำารงสภาพคล่องสำารองไว้กรณีฉุกเฉิน

• ผลกระทบจากหลักเกณฑ์ของการทางด้านความเสี่ยง 

สภาพคล่องตามเกณฑ์ Basel III

ในปี 2556 มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องใน 

ตลาดการเงินภายในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ

ภาวะตลาดเงนิโลกทีผ่นัผวน จากความไมช่ดัเจนเรือ่งชว่งเวลาของ

การลดทอนมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ  

และปัญหาหนี้สาธารณะของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นปัจจัย

หลักท่ีส่งผลให้เกิดเงินทุนเคลื่อนย้าย ค่าเงินขาดเสถียรภาพ  

ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินและอัตราผลตอบแทนตลาด

พนัธบตัรเคลือ่นไหวผนัผวน รวมถงึภาวการณแ์ขง่ขนัระดมเงนิฝาก

ในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวน่า

จะยงัคงสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งในระบบการเงนิภายในประเทศ 

อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2557 อย่างไรก็ตาม ด้วยธนาคารจัดเป็น

ธนาคารขนาดเล็กจึงได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องท่ี 

ธนาคารจะต้องเผชิญอยู่ เสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน 

สภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น 

ธนาคารจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเพื่อติดตาม

ฐานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้ครอบคลุมในทุกมุมมอง 

ความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ ได้แก่ การประมาณการกระแสเงินสด 

และสภาพคล่อง (Cash flow / Liquidity Projection) การวิเคราะห์ 

อัตราส่วนทางการเงิน (Liquidity Ratio) การจัดทำาและวิเคราะห์ 

Liquidity Gap ทั้งแบบตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำาหนด

สัญญา (Contractual Maturity) และแบบการปรับพฤติกรรม  

(Behavioral Maturity) เพื่อให้สะท้อนถึงพฤติกรรมจริง และทำาการ

ประเมินความเสี่ยง ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต เพื่อให้มั่นใจ

ได้วา่ธนาคารสามารถทีจ่ะบริหารสภาพคลอ่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และมีการกำาหนดเพดานหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคาร

ยอมรบัได ้เชน่ เพดานความเสีย่งเพ่ือกำาหนดระดบัความเหลือ่มลำา้ 

ของอายุสัญญาระหว่างสินทรัพย์และนี้สิน (Maturity Mismatch 

Limit) เพดานความเสี่ยงการกระจุกตัวของลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ 

100 รายแรก (Top 100 Large Depositors Limit) เพดานความเสีย่ง 

การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอภายใต้สถานการณ์

วิกฤต เป็นต้น ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินด้านสภาพคล่องที่สำาคัญ  

ณ สิ้น เดือนธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

• อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquid Assets to  

Deposits & BE) เท่ากับร้อยละ 14.85

• อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (Loans to 

Deposits & BE) เท่ากับร้อยละ 98.80

อีกทั้งธนาคารยังมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่อง

เป็นประจำาทุกไตรมาส โดยทำาการประเมินผลกระทบในกรณีวิกฤต

สภาพคล่อง 3 ระดับด้วยกัน คือ กรณีวิกฤตสภาพคล่องที่เกิดขึ้น 

เฉพาะกับธนาคาร (Bank Specific Liquidity Crisis) กรณีเกิด

วิกฤตด้านสภาพคล่องทั้งระบบ (Market-Wide Liquidity Crisis) 

และกรณีเกิดวิกฤตด้านสภาพคล่องพร้อมกันทั้งธนาคารและ 

ระบบ (Combination Liquidity Crisis) เพื่อนำาผลที่ได้มาใช้ในการ 

เตรยีมการและกำาหนดกลยทุธส์ำาหรบัรองรบัผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้

กบัธนาคาร และมกีารจดัทำาแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิดา้นสภาพคลอ่ง 

(Contingency Liquidity Plan) โดยกำาหนดบทบาท หน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี

การซักซ้อมการดำาเนินการตามแผนดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี 

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดทำานโยบายการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องท่ีครอบคลุมท้ังกลุ่มธุรกิจการเงิน 

เกียรตินาคินภัทร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำากับแบบ

รวมกลุ่มท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด โดยนโยบายดัง

กล่าวครอบคลุมถึงการติดตาม และการควบคุมความเสี่ยงด้าน 

สภาพคล่องของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน 

ภัทรท่ีสอดคลอ้งและอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายความเสีย่งและแนวทาง

การบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงนโยบายการให้เงิน 

ช่วยเหลือ การสนับสนุนสภาพคล่องให้กับบริษัทต่างๆ ใน 

กลุ่มธุรกิจฯ โดยกำาหนดให้บริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจฯ ต้องนำาเสนอ 

รายงานฐานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่อคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 

ของธนาคารในฐานะบรษัิทแมเ่ปน็ประจำา เพือ่สามารถตดิตามแกไ้ข

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจฯ ไม่อาจรับรองได้ว่า การดำารง

สินทรัพย์สภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจการเงินนั้นจะเพียงพอต่อ 

การดำาเนินกิจการได้ในทุกสถานการณ์วิกฤต โดยเฉพาะหากปัจจัย

เสีย่งดา้นสภาพคลอ่งตา่งๆ เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็และรนุแรง

กว่าที่กลุ่มธุรกิจฯ คาดการณ์เอาไว้

5.	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คอื ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายตา่งๆ อนัเนือ่งมาจากการ

ขาดการกำากับดูแลกิจการท่ีดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร การ

ขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน
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ภายใน ความไม่เพยีงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการภายใน 
บคุลากร และระบบงาน หรือจากเหตกุารณภ์ายนอก ซ่ึงสง่ผลกระทบ 
ต่อรายไดแ้ละเงนิกองทนุของธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิฯ โดย
สามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทเหตุการณ์ ได้แก่ (1) การทุจริต
ภายใน (2) การทุจริตภายนอก (3) การจ้างงานและความปลอดภัย
ของสถานที่ปฏิบัติงาน (4) การปฏิบัติไม่เหมาะสมเกี่ยวกับลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ (5) ความปลอดภัยของ
ทรพัย์สนิ (6) การขดัขอ้งหรือการหยดุชะงกัของระบบงานและระบบ
คอมพิวเตอร์ และ (7) การปฏิบัติงานผิดพลาด 

เพื่อให้กลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการบริหารและควบคุมความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการที่เหมาะสม กลุ่มธุรกิจฯ ได้จัดทำานโยบายเรื่อง  
การบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบัิตกิาร และระเบียบ เร่ืองการรายงาน
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) โดยกำาหนดให้ 
หน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการที่มีในกระบวนการทำางานและระบบงานต่างๆ  
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง ผ่านกระบวนการระบุ 
ประเมิน ติดตามและควบคุม และการรายงานความเสี่ยงให้อยู่ 
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยสรุปสาระสำาคัญของ 
การบริหารจัดการ ดังนี้

 (1) การทบทวนและประเมินความเสี่ยง รวมถึงการกำาหนด
แผนปรับลดความเสี่ยง (Mitigation Plan) ให้อยู่ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผ่านเครื่องมือ RCSA (Risk Control Self  
Assessment) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือปัจจัยเสี่ยง
ที่มีนัยสำาคัญ และสอดคล้องตามรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยสาย
บริหารความเสี่ยง 

(2) การรายงานความเสียหายด้านปฏิบัติการ (Loss Data) 
ทั้งความเสียหายที่เป็นตัวเงิน ความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน  
(กระทบชื่อเสียง เวลา กฎระเบียบภายในและภายนอก) รวมท้ัง 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่สามารถป้องกันความเสียหายไว้ได้ 
(Near-Misses) ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และ
วิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงหาแนวทางป้องกันความเสียหาย 
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

(3) กำาหนดและติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา (Key Risk Indicator) เพื่อเป็นสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และกำาหนดแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงไม่ให้เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ สำาหรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความ 
ไม่สงบทางการเมือง กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้กำาหนด
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีธุรกรรมงานที่สำาคัญ (Critical Activities) 
ดำาเนนิการจดัทำาแผนการบริหารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business  
Continuity Plan) เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  
โดยกำาหนดใหม้คีณะทำางานการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิและ
แผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM /BCP) ทำาหน้าที่
ในการเป็นศูนย์กลางในการผลักดันในการจัดทำาและทดสอบแผน 
การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจฯ ในภาวะวิกฤต รวมทั้งติดตาม

สถานการณ์ สื่อสารทั้งภายใน และหน่วยงานภายนอก และรายงาน
ต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อการตัดสินใจที่สำาคัญ

สำาหรับปี 2556 ธนาคารได้ให้ความสำาคัญกับการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ท้ังท่ีมาจากกระบวนการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการทำางานในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสม และรัดกุม 
โดยสรุปสาระของการดำาเนินการดังนี้

1. จัดทำาหลักเกณฑ์เร่ืองกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ และ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานของกลุ่มธุรกิจฯ และของ 
ธนาคาร ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ให้การออกผลติภณัฑ ์บรกิารและการเปลีย่นแปลง
กระบวนการเป็นไปด้วยความรอบคอบ สอดคล้องตามกลยุทธ์ของ
กลุ่มธุรกิจฯ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

2. จัดตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการทำางานใหม ่(NPPRC) เพือ่ชว่ยพจิารณากลัน่กรองการ
ดำาเนินงานต่างๆ สำาหรับการออกผลิตภัณฑ์ และการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทีม่นียัสำาคญั ใหเ้ปน็ไปดว้ยความรอบคอบ และสามารถ
ดำาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

3. จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
(ORC) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำาหรับ 
ความเสีย่งดา้นปฏบิัตกิารทัง้ทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุัน และความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นในอดีต 

ปจัจบุนัธนาคารอยูร่ะหวา่งการดำาเนนิโครงการพฒันาระบบการ 
บรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk Management 
System Enhancement Project) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 
ควบคุม และตอบสนองต่อความเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสียหาย 
ได้เหมาะสมและทันเวลา และยกระดับกระบวนการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 

อน่ึง ในปี 2557 ธนาคารอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความไม่สงบทางการเมืองต่อเน่ืองมา 
จากปี 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจึงได้กำาหนดให้ 
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีธุรกรรมงานท่ีสำาคัญ (Critical Activities)  
ดำาเนนิการจดัทำาแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business 
Continuity Plan) เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  
โดยกำาหนดให้มีคณะทำางาน BCM /BCP ทำาหน้าท่ีในการเป็น
ศูนย์กลางในการผลักดันในการเกิดการจัดทำาและทดสอบแผนฯ 
ในภาวะวิกฤต รวมท้ังติดตามสถานการณ์ สื่อสารท้ังภายใน และ
หนว่ยงานภายนอก และรายงานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูในการตดัสนิใจ 
ที่สำาคัญ

แม้ว่าธนาคารจะมีความพยายามในการวางมาตรการการ
ควบคมุและปอ้งกนัความเสีย่งดา้นปฏิบตักิาร อาทิเชน่ ดา้นนโยบาย 
หลกัเกณฑ ์เครือ่งมอื กระบวนการ บคุลากร อยา่งรดักมุตามทีไ่ดก้ลา่ว 
มาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
ท่ีมีผลทำาให้ปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผล 
กระทบต่อลูกค้าหรือชื่อเสียงกับกลุ่มธุรกิจฯ ได้
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ฐานะการเงินและผลการดำ เนินงาน

ภาพรวมการดำ เนินธุรกิจในปี 2556
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ธนาคารยังคงขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสินเชื่อ

เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วและสินเชื่อเอสเอ็มอีโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี  

แต่ด้วยปัญหาคุณภาพสินเชื่อที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

จึงเป็นการเติบโตอย่างระมัดระวังทั้งในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์และสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับติดตามภาวะ

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์อย่าง 

ใกล้ชิด ส่งผลให้สินเชื่อรวมในปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 12.9  

จากสิ้นปี 2555 

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมต่อสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2556 

เท่ากับร้อยละ 3.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.3 ณ สิ้นปี 2555 เป็น

ผลจากสินเชื่อเช่าซื้อมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เท่ากับร้อยละ 2.1  

เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.6 โดยธนาคารมีอัตราส่วนสำารองทั้งสิ้นต่อ

สำารองตามเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 186.7 เทียบกับร้อยละ 140.0  

ณ สิ้นปี 2555 เป็นผลจากธนาคารได้ใช้วิธี Collective Approach  

ในการกันเงินสำารองตามเกณฑ์สำาหรับสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย 

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 นอกจากนี้ ธนาคารได้ตั้งสำารอง

ทั่วไปจำานวน 805 ล้านบาท เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ราคารถยนต์มือสองที่ราคาลดตำ่า

ลงร้อยละ 20 - 25 เมื่อเทียบกับปี 2554 และปี 2555 และคุณภาพ

สินเช่ือเชา่ซือ้ลดลงตัง้แตต่น้ปี 2556 ดงัน้ัน ในการบริหารจดัการและ

ควบคุมปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้อ จึงเกิด

การขาดทนุจากการขายรถยดึตอ่เน่ืองในปีน้ีจำานวน 1,135 ลา้นบาท 

ดา้นเงินฝาก ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ 

(Smart Saving) ลง 25 bps ตั้งแต่ปลายไตรมาส 1/2556 และได้

ออกโปรโมชั่นเงินฝากประจำาในระยะเวลาต่างๆ กันอย่างต่อเนื่อง 

สำาหรับเงินกู้ยืม ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน 

มูลค่า 15,905 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่า 8,160 ล้านบาท 

ประกอบกับระดับอัตราดอกเบ้ียนโยบายที่ทรงตัวต่อเน่ืองตั้งแต่ 

เดือนธันวาคม 2555 จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2556  

ที่ร้อยละ 2.75 ก่อนจะปรับลดลง 25 bps เป็นร้อยละ 2.50 และ 

ลดลงเหลือร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4/2556 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย

จ่ายเท่ากับร้อยละ 3.9 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

เท่ากับร้อยละ 4.0 

ธุรกิจบริหารหนี้ ธนาคารขายทรัพย์รอการขายได้จำานวน  

2,777 ลา้นบาท และมกีำาไรจากการขายทรพัยร์อขายจำานวน 1,081 

ล้านบาท 

การวิเคราะหแ์ละคำ อธบิายของฝา่ยจดัการเปน็การอธบิายการเปลีย่นแปลงทีส่ำ คญัในงบการเงนิรวมทีต่รวจสอบแลว้ 
โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการดำ เนินงานรวม และฐานะการเงินรวมสำ หรับงวดปี 2556 กับงวดปี 2555

ธุรกิจตลาดทุน

ภาวะตลาดทุนในปี 2556 ได้รับผลกระทบจากการไหลออก

ของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ จากข่าวการปรับลดวงเงินมาตรการ 

ผ่อนคลายเชิงนโยบาย (QE หรือ Quantitative Easing) ของ 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ นักลงทุนมีความกังวลต่อความไม่แน่นอน

ทางการเมืองของไทย และเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวตำ่ากว่าที่ 

คาดการณ์ โดย ณ สิ้นปี 2556 ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,298.71 จุด 

ลดลงร้อยละ 6.7 จากสิ้นปี 2555 

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (SET และ mai) ในปี 2556 เท่ากับ 

50,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 32,304 ล้านบาท ในปี 2555 โดย

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) (บล.ภัทร) และบริษัท 

หลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด (บล.เคเคเทรด) มีส่วนแบ่งตลาด  

(SET และ mai ไมร่วมบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท) ทีร่อ้ยละ 

4.39 และร้อยละ 1.30 ตามลำาดับ หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาด 

รวมจะเท่ากับร้อยละ 5.69 เป็นอันดับ 4 จากจำานวนบริษัท 

หลักทรัพย์ทั้งหมด 33 แห่ง 

ในปี 2556 บล.ภัทร ได้ทำาธุรกรรมด้านวานิชธนกิจใหญ่ๆ 

หลายรายการ เช่น การเสนอขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) และหุ้นเพ่ิม

ทุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) แก่ประชาชน

ท่ัวไปคร้ังแรก โดยบล.เคเคเทรด ได้เป็นผู้ร่วมจัดจำาหน่ายและรับ

ประกันการจำาหน่ายหุ้นดังกล่าวด้วย นอกจากน้ี บล.ภัทร ยังเป็น 

ท่ีปรึกษาทางการเงินให้กับ The Bank of Tokyo - Mitsubishi  

UFJ, Ltd. (“BTMU”) ในการทำาคำาเสนอซ้ือหุ้นสามัญท้ังหมดของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

ผลการดำาเนินงานงวดปี	2556	เปรียบเทียบกับงวดป	ี2555	ซึ่งรวม

ผลประกอบการของทุนภัทรและบล.ภัทร	 จำานวน	111	 วัน	 ตั้งแต่ 

วันที่	12	กันยายน	2555	เป็นต้นไป

ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ 4,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 30.3 เป็นกำาไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุน ซึ่งดำาเนินการ 

โดยบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) (ทุนภัทร) และบริษัทย่อย 

ได้แก่ บล.ภัทร บล.เคเคเทรด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

กองทุนภัทร จำากัด (บลจ.ภัทร) จำานวน 1,800 ล้านบาท  

หากพิจารณากำาไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากับ 3,879 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 เป็นกำาไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทุน 

จำานวน 1,338 ล้านบาท โดยกำาไรเบ็ดเสร็จรวมได้รวมขาดทุน 

จากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขายอันเป็นผลจากความผันผวน

ของตลาดทุน 
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ผลการดำาเนินงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อย

เป้าหมายต่างๆ	(ร้อยละ)
เป้าหมาย

ปี	2556

ผลการดำาเนินงาน

ปี	2556
ไตรมาส	

1/2556

ไตรมาส	

2/2556

ไตรมาส	

3/2556

ไตรมาส	

4/2556

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	(ROAE)

 กำาไรสุทธิส่วนของธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 13.0-15.0 13.0 13.9 14.6 11.7 12.0

 กำาไรเบ็ดเสร็จส่วนของธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย - 11.4 14.7 9.1 10.0 11.9

อัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ 19.0 12.9 4.3 3.5 2.4 2.1

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 3.7 4.0 3.9 4.2 3.9 3.8

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม (ไม่รวมรายการระหว่างธนาคาร) 3.0-3.5 3.8 3.2 3.5 3.5 3.8

อัตราส่วนการตั้งสำารองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม >100 100.0 114.8 111.3 110.2 100.0

รายได้จากการดำาเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.4 โดยรายได้

ดอกเบีย้สทุธิเพิม่ขึน้ร้อยละ 17.4 เป็นผลจากรายไดด้อกเบีย้เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 9.4 จากเงินให้สินเชื่อ ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1.7 โดยเพิ่มในส่วนของเงินฝากที่มีการแข่งขันอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงินฝากประจำาระยะเวลาต่างๆ กัน ขณะที่ 

คา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ในสว่นของตราสารหนีแ้ละหุน้กูล้ดลง เปน็ผลจาก 

หุน้กูท้ีค่รบกำาหนดไถถ่อน ประกอบกบัระดบัอตัราดอกเบีย้นโยบาย

ที่ทรงตัวต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 จนถึงปลายเดือน

พฤษภาคม 2556 ที่ร้อยละ 2.75 ก่อนจะปรับลดลง 25 bps เป็น 

ร้อยละ 2.50 และลดลงเหลือร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4/2556

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.1  

ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้จากธุรกิจตลาดทุน อันเป็นผล

จากการรวมกิจการกับทุนภัทรเป็นผลสำาเร็จ และได้รวมผลการ

ดำาเนินงานของทุนภัทร และบล.ภัทร ทั้งปี 2556 เทียบกับปี 2555 

ที่รวมผลการดำาเนินงานของทุนภัทร และบล.ภัทร เพียง 111 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป โดยรายได้ค่านายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมากจากการรวมผลการดำาเนินงานของ 

บล.ภัทร และมูลค่าการซ้ือขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2556 เทียบกับปีก่อนหน้า ประกอบกับ 

บล.เคเคเทรด และบล.ภัทร ยังคงรักษาระดับส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ 

และรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจจำานวน 773 ล้านบาท มาจากการ

เสนอขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท (BTSGIF) และหุ้นเพิ่มทุนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก และจากการเป็น

ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, 

Ltd. (“BTMU”) ในการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) เป็นหลัก

นอกจากนี้ กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา

ต่างประเทศมีจำานวน 443 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.0 กำาไร

สุทธิจากเงินลงทุนจำานวน 637 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 และ 

รายได้จากเงินปันผลจำานวน 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 811.3 

เป็นผลจากธุรกิจการลงทุนของทุนภัทร และบล.ภัทร

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.0 จากการรวม

ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานของทุนภัทร และบล.ภัทร เต็มปีในปี 

2556 ขณะที่ในปี 2555 ได้รวมค่าใช้จ่ายของทุนภัทรและ บล.ภัทร  

เพียง 111 วัน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ร้อยละ 32.8 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 

ร้อยละ 9.7 โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานต่อรายได้ 

สุทธิรวม (cost-to-income ratio) ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ  

47.4 เทียบกับปี 2555 ที่ร้อยละ 51.1

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจำานวน 

2,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.1 โดยธนาคารได้ตั้งสำารองหนี้

สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 1,681 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2  

เป็นผลจากธนาคารได้ใช้วิธี Collective Approach ในการกันเงิน

สำารองตามเกณฑ์สำาหรับสินเชื่อเช่าซ้ือรายย่อย และตั้งสำารองหนี้

สงสัยจะสูญเป็นการทั่วไปจำานวน 805 ล้านบาท เพื่อรองรับความ

ผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำาให้อัตราส่วนการตั้งสำารองต่อหน้ีท่ีไม่ก่อ 

ให้เกิดรายได้เท่ากับร้อยละ 100.0 เทียบกับร้อยละ 109.8  

ณ สิ้นปี 2555

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และกำาไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ  

5.29 บาทต่อหุ้น และ 5.25 บาทต่อหุ้น ตามลำาดับ โดยมีอัตรา 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อัตราผลตอบแทน

ตอ่ผูถ้อืหุน้ตน้งวด (ROE) และอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ 

(ROAA) ดังนี้
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ส่วนของธนาคาร ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556 ไตรมาส	1/2556 ไตรมาส	2/2556 ไตรมาส	3/2556 ไตรมาส	4/2556

กำาไรสุทธิ	(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

กำาไรเบ็ดเสร็จ	(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

ผลการดำ เนินงานปี 2556 

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับงวดป	ีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม

(พันบาท)

	งบการเงินรวม 	เปลี่ยนแปลง

2555 2556 จำานวนเงิน ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย  14,451,703 15,808,672 1,356,969 9.4

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  7,338,953  7,461,695  122,742 1.7

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  7,112,750  8,346,977  1,234,227 17.4

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  2,572,765  4,838,173  2,265,408 88.1

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  292,147  480,966  188,819 64.6

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  2,280,618  4,357,207  2,076,589 91.1

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  225,865  442,681  216,816 96.0

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน  443,304  636,768  193,464 43.6

กำาไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย  1,223,813  (54,709)  (1,278,522) -104.5

รายได้จากเงินปันผล  22,567  205,659  183,092 811.3

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ  208,714  275,973  67,259 32.2

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  11,517,631 14,210,556  2,692,925 23.4

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  3,034,642  4,030,520  995,878 32.8

ค่าตอบแทนกรรมการ  18,967  18,333  (634) -3.3

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  1,026,197  1,125,825  99,628 9.7

ค่าภาษีอากร  288,136  347,337  59,201 20.5

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)  85,987  (299,224)  (385,211) -448.0

อื่นๆ  1,475,500  1,356,692  (118,808) -8.1

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ  5,929,429  6,579,483  650,054 11.0
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รายได้ดอกเบี้ย จำานวน 15,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

9.4 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้จากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ

สัญญาเช่าทางการเงินจำานวน 9,834 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

17.6 ตามการเติบโตของสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ร้อยละ 9.8  

จากส้ินปี 2555 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเ ช่ือจำ านวน  

4,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 จากการเติบโตของสินเชื่อ

ธุรกิจที่ร้อยละ 25.8 จากสิ้นปี 2555 

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำาหรับงวดป	ีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

(พันบาท)

	งบการเงินรวม 	เปลี่ยนแปลง

2555 2556 จำานวนเงิน ร้อยละ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  1,554,971  2,240,155  685,184 44.1

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้  4,033,231  5,390,918  1,357,687 33.7

ภาษีเงินได้  605,446  951,043  345,597 57.1

กำาไรสุทธิ  3,427,785  4,439,875  1,012,090 29.5

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  3,391,287  4,418,191  1,026,904 30.3

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  36,498  21,684  (14,814) -40.6

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  3,375,257  3,878,818  503,561 14.9

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  38,619  23,427  (15,192) -39.3

กำาไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 4.88 5.29

กำาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 4.85 5.25

รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องจำานวน 557 ล้านบาท  

ลดลงร้อยละ 37.2 ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความสำาเร็จในการ

เจรจาหนี้และการดำาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ขณะที่ 

รายได้จากเงินลงทุนลดลงร้อยละ 17.0 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ และรายได้จากรายการระหว่างธนาคารและตลาด

เงินลดลงร้อยละ 49.3 เป็นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน  

และปริมาณสภาพคล่องของธนาคาร

งวดป	ีสิ้นสุดวันที่

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

31	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	56 ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย 14,452 15,809 1,357 9.4

 เงินให้สินเชื่อ 3,620 4,314 694 19.2

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 645 327 (318) (49.3)

 เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 8,365 9,834 1,469 17.6

 เงินลงทุน 935 777 (159) (17.0)

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 886 557 (330) (37.2)
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ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จำานวน 7,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.7 จากคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ในสว่นของเงนิรับฝาก ขณะที่ในสว่นของ

ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมลดลงร้อยละ 51.7 เนื่องจากครบกำาหนด

ไถ่ถอน และธนาคารได้หยุดออกตั๋วแลกเงินสำาหรับลูกค้าเงินฝาก

บุคคล นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวต่อเนื่องตั้งแต่

เดือนธันวาคม 2555 จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ร้อยละ 

2.75 ก่อนจะปรับลดลง 25 bps เป็นร้อยละ 2.50 และลดลงเหลือ 

ร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4/2556 ทำาให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน

ตลาดยังไม่ได้ปรับลดลง และธนาคารพาณิชย์ได้มีการระดมเงิน

ฝากโดยการออกโปรโมชัน่เงนิฝากประจำาพเิศษในระยะเวลาการฝาก

ต่างๆ กัน เพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อ

งวดป	ีสิ้นสุดวันที่

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

31	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	56 ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7,339 7,462 123 1.7

 เงินรับฝาก 3,850 5,208 1,358 35.3

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 199 121 (78) (39.3)

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 2,599 1,255 (1,344) (51.7)

 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 9 3 (6) (67.5)

 เงินนำาส่ง FIDF และ DPA 683 875 192 28.1

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จำานวน 4,357 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 91.1 จากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำานวน 

4,838 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 88.1 ประกอบด้วย 1) รายได้ 

ค่าธรรมเนียมและบริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์จำานวน 1,804  

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 ประกอบด้วยค่านายหน้าขาย

ประกันจำานวน 973 ล้านบาท เป็นรายได้หลัก 2) รายได้จากธุรกิจ 

ตลาดทุน ได้แก่ รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2,159  

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ของบล.ภัทร ซึ่งเป็นไปตามภาวะ

การลงทุนในตลาดทุน รายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจจากการเป็นที่

ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์รวมจำานวน 773  

ล้านบาท รายได้จากธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลจำานวน 83 ล้านบาท  

(ร้อยละ)
ปี

2554

ไตรมาสของป	ี2555 ปี

2555

ไตรมาสของป	ี2556 ปี

25561/55 2/55 3/55 2555 1/56 2/56 3/56 4/56

อัตราดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อ 7.8 7.3 8.4 7.8 7.9 7.9 7.9 8.1 7.8 7.6 7.9

อัตราดอกเบี้ยจ่าย 3.5 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 3.8 3.8 3.9

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 4.3 3.5 4.4 3.7 3.9 3.9 3.9 4.2 3.9 3.8 4.0

รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิจำานวน 8,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

17.4 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 4.0 โดยอัตราดอกเบี้ย

จ่ายเท่ากับร้อยละ 3.9 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 4.0 ในปีก่อน 

และอัตราดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อเท่ากับร้อยละ 7.9 คงที่จาก

ปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในไตรมาส 2/2556 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 

ร้อยละ 4.2 ซึ่งสูงกว่าปกติ เนื่องจากธนาคารได้รับชำาระหนี้สินเชื่อ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้

อัตราดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อสูงกว่าปกติ

ตามการขยายตัวของสินทรัพย์ภายใต้การดูแล และรายได้ค่าธรรมเนียม 

ธุรกิจจัดการกองทุนดำาเนินการโดยบลจ.ภัทร จำานวน 78 ล้านบาท 

ขณะท่ีมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการจำานวน 481 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.6 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายในส่วน

ของธุรกิจหลักทรัพย์ 

รายได้จากการดำาเนินงานรวม จำานวน 14,211 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ 

ค่าธรรมเนียมและบริการท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกำาไร

สุทธิจากเงินลงทุนจำานวน 637 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผล
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จำานวน 206 ลา้นบาท และกำาไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรต 

เงินตราต่างประเทศจำานวน 443 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก

ธุรกิจลงทุนของทุนภัทร และบล.ภัทร ซ่ึงประกอบด้วย การค้า 

หลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า การลงทุนระยะสั้นโดยใช้ 

กลยุทธ์เฮดจ์ฟันด์ และธุรกิจลงทุน (Direct Investment) 

ในปี 2556 ธนาคารบันทึกขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 

รอการขายจำานวน 55 ล้านบาท เกิดจากขาดทุนจากการขายรถยึด

จำานวน 1,135 ล้านบาท ขณะที่มีกำาไรจากการขายทรัพย์สินรอขาย

ที่มีจำานวน 1,081 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นๆ จำานวน 6,579 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์และสถานท่ีเพ่ิม

ขึ้นร้อยละ 32.8 และ 9.7 ตามลำาดับ เป็นผลจากการร่วมกิจการกับ 

ทุนภัทร ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานต่อรายได้สุทธิ

รวมเท่ากับร้อยละ 47.4 เทียบกับร้อยละ 51.1 ในปี 2555

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู	และขาดทุนจากการด้อยคา่ จำานวน 

2,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.1 ประกอบด้วยการตั้งสำารอง

สำาหรับหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญจำานวน 1,681 ล้านบาท ลด

ลงร้อยละ 4.2 ทั้งนี้ เป็นการตั้งตามเกณฑ์คุณภาพตาม NPL  

ที่เพิ่มขึ้น โดยธนาคารได้นำาวิธี Collective Approach มาใช้ในการ

กันเงินสำารองตามเกณฑ์สำาหรับสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย และการต้ัง

สำารองทั่วไปจำานวน 805 ล้านบาท เพื่อรองรับความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวน 951 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

ภาษีเงินได้ร้อยละ 17.6 ของกำาไรก่อนภาษีเงินได้ โดยในปี 2556  

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากร้อยละ 23 ในปี 2555 มาเป็น

ร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิในปี 2556 รวมทั้งรายได้จากการขาย

ทรัพย์สินรอการขายในส่วนของกองทุนรวม 8 กองทุนท่ีธนาคาร 

ถือหน่วยลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 249,109 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,096 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 จากสิ้นปี 2555 

โดยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ (หักรายได้ 

รอตัดบัญชี) มีจำานวน 190,803 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จาก

สิ้นปี 2555 ที่มีจำานวน 168,994 ล้านบาท ตามการขยายตัวของ

เงินให้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่  

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำานวน 10,207 

ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 111.8 จากธุรกจินายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.3  

เปน็ไปตามการบรหิารจดัการสภาพคลอ่งใหเ้หมาะสมกบัภาวะตลาด 

และอัตราดอกเบ้ีย ขณะท่ีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิเท่ากับ  

26,970 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.3 จากเงินลงทุนในพันธบัตร

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจของธนาคาร เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ

จำานวน 3,885 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.8 เป็นไปตามการบริหาร

จดัการเจรจาหนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และทรพัยส์นิรอการขายสทุธจิำานวน 

4,103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.6 (รายละเอียดในตารางแสดง

สินทรัพย์)

ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารและ

บรษิทัยอ่ยมจีำานวน 7,283 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 ของสนิเชือ่

รวม เพิ่มขึ้นจาก 5,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3 ของสินเชื่อรวม 

ณ สิ้นปี 2555 โดยมีอัตราส่วนการต้ังสำารองต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด 

รายได้ร้อยละ 100.0 เทียบกับสิ้นปี 2555 ที่ร้อยละ 109.8 

หนี้สินรวม มีจำานวน 213,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 

จากสิ้นปี 2555 โดยเป็นเงินรับฝากจำานวน 145,996 ล้านบาท  

ลดลงร้อยละ 4.6 ประกอบด้วย เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น 

ระยะเวลาร้อยละ 83.0 และเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝาก 

ออมทรพัยส์ดัสว่นรอ้ยละ 16.7 ของเงนิฝากท้ังหมด เทียบกบัสดัสว่น  

ณ สิ้นปี 2555 ที่ร้อยละ 83.2 และ 16.8 ตามลำาดับ เป็นผลจากการ

ทยอยปรับลดสัดส่วนตั๋วแลกเงิน (BE) ลง และเปลี่ยนเป็นเงินฝาก

ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาแทน 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมมีจำานวน 42,569 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 ประกอบด้วยหุ้นกู้จำานวน 35,744 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.3 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน  

270 วัน มูลค่า 15,905 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่า 8,160 

ล้านบาท ขณะที่ตั๋วแลกเงินมีจำานวน 6,825 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

43.7 ซึง่ตัว๋แลกเงนิเปน็ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายใหก้บันกัลงทุนสถาบนั 

สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ต่อ 

หนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมเท่ากับร้อยละ 12.5 เทียบกับร้อยละ 13.7 

ณ สิ้นปี 2555 และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและเงิน

กู้ยืมเท่ากับร้อยละ 101.2 เทียบกับร้อยละ 92.8 ณ สิ้นปี 2555  

(รายละเอียดในตารางแสดงหนี้สิน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของธนาคาร) จำานวน 34,944 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 โดยมีทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว ณ สิ้นปี 

2556 เท่ากับ 8,388 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 จากการใช้

สิทธิ ESOP-W2 ในระหว่างปี และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเท่ากับ 9,204  

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีจำานวน 

15,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 นอกจากนี้ ธนาคารได ้

จ่ายเงินปันผลประจำาปี 2555 ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 

2556 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารในวันที่ 

27 กันยายน 2556

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
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สินทรัพย์

(พันบาท)

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

	31	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	56 จำานวนเงิน ร้อยละ

เงินสด 1,392,284  1,230,769  (161,515) -11.6

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  7,525,276  9,728,606  2,203,330 29.3

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  87,585  373,561  285,976 326.5

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ  37,623,838  26,970,711  (10,653,127) -28.3

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  4,726,345  3,884,705  (841,640) -17.8

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ  77,746  57,300  (20,446) -26.3

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 190,260,441  213,404,498  23,144,057 12.2

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  606,437  614,483  8,046 1.3

 ดอกเบี้ยค้างรับ  1,010,596  1,250,012  239,416 23.7

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 191,877,474  215,268,993  23,391,519 12.2

 หัก รายได้รอตัดบัญชี (21,872,843)  (23,215,481)  1,342,638 6.1

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (6,143,902)  (7,251,648)  1,107,746 18.0

 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  (27,789)  (23,415)  4,374 -15.7

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 163,832,940  184,778,449  20,945,509 12.8

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  4,979,625  4,102,669  (876,956) -17.6

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  1,369,832  1,223,427  (146,405) -10.7

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ  325,486  425,028  99,542 30.6

ค่าความนิยม  3,085,290  3,085,607  317 0.0

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  618,666  720,745  102,079 16.5

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  4,818,085  10,207,069  5,388,984 111.8

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี  756,716  460,995  (295,721) -39.1

สินทรัพย์อื่นสุทธิ  1,792,966  1,859,483  66,517 3.7

รวมสินทรัพย์	 233,012,680  249,109,124  16,096,444 6.9

ตารางแสดงสินทรัพย์
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หนี้สิน

(พันบาท)

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

	31	ธ.ค.	55 31	ธ.ค.	56 จำานวนเงิน ร้อยละ

เงินรับฝาก 153,027,238 145,996,498  (7,030,740) -4.6

 กระแสรายวัน 206,153 191,045 (15,108) -7.3

 ออมทรัพย์ 25,541,035 24,140,160 (1,400,875) -5.5

 จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 127,280,050 121,234,615 (6,045,435) -4.7

 บัตรเงินฝาก 0 430,679 (430,679) -

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  5,468,407  6,656,021  1,187,614 21.7

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  374,595  414,296  39,701 10.6

หนี้สินตราสารอนุพันธ์  7,931  634,115  626,184 7,895.4

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  29,123,336  42,569,029  13,445,693 46.2

 หุ้นกู้ 16,999,360 35,744,113 18,744,753 110.3

  ตั๋วแลกเงิน 12,123,975 6,824,915 (5299,060) -43.7

ประมาณการหนี้สิน  327,599  374,709  47,110 14.4

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  163,329  126,893  (36,436) -22.3

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี  149,364  1,050,733  901,369 603.5

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  4,757,450  8,886,919  4,129,469 86.8

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  834,779  1,059,165  224,386 26.9

เจ้าหนี้อื่น  1,962,853  1,910,219  (52,634) -2.7

เจ้าหนี้กรมบังคับคดี  575,380  575,380 - 0.0

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  376,285  526,922  150,637 40.0

หนี้สินอื่น  2,666,576  3,183,804  517,228 19.4

	 รวมหนี้สิน	 199,815,122	 	213,964,703	 	14,149,581	 7.1

ตารางแสดงหนี้สิน
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อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

หากรวมกำาไรถึงสิ้นปี 2556 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 14.76 และเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 14.21

ผลการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของธนาคาร ท่ีจัดสรรให้กรรมการ และ/หรือ พนักงานของธนาคารและ 

บริษัทย่อย (ESOP-W2) ในอัตราส่วนใบสำาคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญ เท่ากับ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 29.27 บาทต่อหน่วย มีดังนี้

ทั้งนี้ ใบสำาคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำานวน 13,211,150 หน่วย โดยกำาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร Basel	II Basel	III

อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมาย

รวมกำาไรถึงครึ่งปีแรกป	ี2556

(ร้อยละ)

31	ธ.ค.	55

อัตราขั้นตำ่า

ตามข้อกำาหนด

ของ	ธปท.

31	ธ.ค.	56

อัตราขั้นตำ่า

ตามข้อกำาหนด

ของ	ธปท.

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง - - 13.10 4.50

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 14.01 4.25 13.10 6.00

เงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 0.68  - 0.56  - 

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 14.69 8.50 13.66 8.50

ครั้งที่ วันกำาหนดใช้สิทธิ
จำานวนผู้ขอใช้สิทธิ	

(ราย)

จำานวนหุ้นสามัญที่ได้

จากการใช้สิทธิ	(หุ้น)

ทุนจดทะเบียน

เรียกชำาระแล้ว	(บาท)
วันที่เริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน

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
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ธนาคารได้ปรับโครงสร้างองค์กรหลังการร่วมกิจการกับทุน

ภัทร โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

(Commercial Banking Business) และธุรกิจตลาดทุน (Capital 

Market Business) 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ประกอบด้วย สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อสาย

บริหารหนี้ ดังตารางแสดงสินเชื่อ

•	สินเชื่อรายย่อย มีจำานวน 139,737 ล้านบาท ขยายตัว 

ร้อยละ 9.4 จากสิ้นปี 2555 ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์ 

สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ Micro SMEs และสินเชื่อเคหะ โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้

 สนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต ์มมีลูคา่ 134,019 ลา้นบาท เตบิโตร้อยละ 

9.8 จากสิ้นปี 2555 สำาหรับยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และรถ 

มือสองทีอ่นมุตัิใหม่ในป ี2556 มจีำานวน 54,697 ลา้นบาท (ไตรมาส 

1/2556 เท่ากับ 14,360 ล้านบาท ไตรมาส 2/2556 เท่ากับ 13,373 

ล้านบาท และไตรมาส 3 เท่ากับ 13,946 ล้านบาท และไตรมาส 4 

เท่ากับ 13,019 ล้านบาท) โดยสัดส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถใหม่ต่อ 

รถใช้แล้วเท่ากับ 53:47 

 ยอดจำาหน่ายรถยนต์ใหม่รวมทุกประเภทของ ปี 2556 

มีจำานวนทั้งสิ้น 1,330,678 คัน ลดลงร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบ 

กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยธนาคารมีอัตราส่วนการให้ 

การดำ เนินงานของกลุ่มธุรกิจ

สินเชื่อ

	31	ธันวาคม	2555 30	ธันวาคม	2556 เปลี่ยนแปลง

จำานวนเงิน

	(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

จำานวนเงิน	

(ล้านบาท)

สัดส่วน

	(ร้อยละ)
	(ร้อยละ)

สินเชื่อรายย่อย 127,780 75.6 139,737 73.2 9.4

 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 122,093 72.2 134,019 70.2 9.8

 สินเชื่อบุคคล 3,490 2.1 3,620 1.9 3.7

 สินเชื่อ Micro SMEs 1,692 1.0 1,655 0.9 (2.1)

 สินเชื่อเคหะ 505 0.3 443 0.2 (12.3)

สินเชื่อธุรกิจ 39,306 23.3 49,434 25.9 25.8

 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 20,446 12.1 28,537 15.0 39.6

 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี 18,860 11.2 20,897 11.0 10.8

สินเชื่อสายบริหารหนี้ 1,302 0.8 1,019 0.5 (21.8)

สินเชื่ออื่น 606 0.4 614 0.3 1.3

รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 168,994 100.0 190,803 100.0 12.9

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อยอดจำาหน่ายรถยนต์สำาหรับปี 2556 

เท่ากับร้อยละ 4.0 และมีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 2.1  

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 ณ สิ้นปี 2555

 สินเชื่อเคหะ ลดลงจากสิ้นปี 2555 เนื่องจากธนาคารไม่ได้

ปล่อยสินเชื่อเคหะและบันทึกสินเชื่อตรง แต่ได้เข้าร่วมโครงการ

การจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

(บตท.) โดย บตท. จะรับซื้อสินเชื่อเคหะดังกล่าวของธนาคาร เพื่อ

ไปบริหารจัดการต่อไป

•	สนิเชือ่ธรุกจิ ประกอบดว้ย สนิเชือ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ และ

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำานวน 28,537 ล้านบาท  

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.6 เปน็ผลจากการขยายสนิเชือ่ไปยงัตา่งจงัหวดัที่

มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิทีด่ ีโดยธนาคารยงัคงใหค้วามสำาคญักบั

การช่วยเหลือและแก้ปัญหาของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เพื่อลดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ลง โดยระดับหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิด 

รายได้อยู่ที่ร้อยละ 8.3 ของยอดสินเชื่อรวมลดลงจากร้อยละ 9.6 

ณ สิ้นปี 2555

 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี จำานวน 20,897 ล้านบาท เติบโต 

ร้อยละ 10.8 ประกอบด้วย สินเชื่อธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจฟลอร์

แพลน ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีระดับหนี้ 

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 4.4 ของยอดสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้น 

จากร้อยละ 3.3 ณ สิ้นปี 2555 โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจ 

ฟลอร์แพลน

ตารางแสดงสินเชื่อ
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•	ธุรกิจบริหารหนี้

 เปน็การบรหิารเงนิลงทนุในสทิธิเรียกร้องและบริการทรพัยส์นิ

รอการขาย ประกอบด้วย เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิจำานวน 

3,885 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.8 จากสิ้นปี 2555 สินเชื่อเพื่อ

ธรุกิจท่ัวไปทีเ่กดิขึน้กอ่นวกิฤตเศรษฐกจิ และเงนิลงทนุในสทิธเิรยีก

ร้องที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีจำานวน 1,019 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

21.8 และทรัพย์สินรอการขายสุทธิจำานวน 4,013 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 17.6 

หนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำาแนกตามประเภทสินเชื่อ มี 

รายละเอียดดังตารางแสดงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 

3.8 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 เป็นผลจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ของสนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ปรบัตวัสงูขึน้ ขณะทีธ่นาคารยงัคง

เน้นการติดตามและบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างใกล้ชิด 

ยอดสำารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่า

จากการปรับโครงสร้างหนี้มีจำานวน 7,275 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

100.0 ของหนีท้ี่ไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดร้วม โดยแบ่งเป็นคา่เผือ่หนีส้งสยั

จะสูญเฉพาะรายจำานวน 6,024 ล้าบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ทั่วไปจำานวน 1,228 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

ธนาคารได้นำาวิธี Collective Approach มาใช้ในการกันเงินสำารอง

ตามเกณฑ์สำาหรับสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย ส่งผลให้อัตราส่วนสำารอง

ทั้งสิ้นต่อสำารองตามเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 186.7 

ประเภทของสินเชื่อ

	31	ธันวาคม	2555 	31	ธันวาคม	2556

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

ร้อยละของ

สินเชื่อ

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

ร้อยละของ

สินเชื่อ

สินเชื่อรายย่อย 	2,345	 41.7 1.8 3,231 44.4 2.3

 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  1,936 34.4 1.6 2,762 37.9 2.1

 สินเชื่อบุคคล  62 1.1 1.8 112 1.5 3.1

 สินเชื่อ Micro SMEs  112 2.0 6.6 143 2.0 8.7

 สินเชื่อเคหะ  236 4.2 46.6 213 2.9 48.2

สินเชื่อธุรกิจ  2,584 45.9 6.6 3,290 45.2 6.7

 สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  1,955 34.7 9.6 2,379 32.7 8.3

 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี  629 11.2 3.3 911 12.5 4.4

สินเชื่อสายบริหารหนี้ 	692	 12.3 53.1 755 10.4 74.2

สินเชื่ออื่น 	6	 0.1 1.1 6 0.1 1.0

รวม 	5,628	 100.0 3.3 7,283 100.0 3.8

ธุรกิจตลาดทุน	

ประกอบดว้ย ธรุกจินายหนา้ ธรุกจิวานชิธนกจิ ธรุกจิการลงทนุ 

และธุรกิจจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ธุรกิจนายหน้า	(Brokerage	Business)	

 บล.ภัทร ดำาเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขาย 

หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์แก่ลูกค้าประเภทสถาบันทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ภายใต้

บรกิาร Private Wealth Management ซึง่ในกลุม่นีบ้รษัิทให้บรกิารเปน็ 

นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอีกด้วย สำาหรับปี 2556 บล.ภัทร  

มีส่วนแบ่งตลาด/1 ร้อยละ 4.39 เป็นอันดับที่ 9 จากจำานวน 

บริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 33 แห่ง และบล.ภัทร มีรายได้ 

ค่านายหน้า 1,538 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้าจาก 

การซื้อขายหลักทรัพย์จำานวน 1,380 ล้านบาท รายได้ค่านายหน้า 

จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 75 ล้านบาท และรายได้ 

ค่านายหน้าอื่นรวม 83 ล้านบาท 

 บล.เคเคเทรด ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ

ตราสารอนุพันธ์แก่ลูกค้าบุคคลรายย่อย มีส่วนแบ่งตลาด/1 ในปี  

2556 ร้อยละ 1.30 เป็นอันดับที่ 25 จากจำานวนบริษัทหลักทรัพย์

ทั้งหมด 33 แห่ง โดยบล.เคเคเทรด มีรายได้ค่านายหน้า 621  

ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้าจากซ้ือขายหลักทรัพย์ 

จำานวน 574 ลา้นบาท รายไดค้า่นายหนา้จากซือ้ขายตราสารอนพุนัธ ์

47 ล้านบาท

ตารางแสดงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

/1 รวม SET และ mai ไม่รวมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Proprietary trading)
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•	ธุรกิจวานิชธนกิจ	(Investment	Banking	Business)

 บล.ภัทร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินและการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ ในปี 2556 บล.ภัทร 

มีรายได้รวมจำานวน 773 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้การจัด

จำาหน่ายหลักทรัพย์ 427 ล้านบาท รายได้จากการเป็นตัวแทนใน

การรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer Agent) จำานวน 252 ล้านบาท 

รายได้ที่ปรึกษาทางการเงิน 83 ล้าน และอื่นๆ 11 ล้านบาท

•	ธุรกิจการลงทุน	(Investment	Business)

 ธุรกิจการลงทุนของบริษัทอยู่ภายใต้การดำาเนินงาน 3  

หน่วยงานหลัก โดยทุนภัทรจะเป็นผู้ประกอบการลงทุนโดยตรง 

ภายใต้การดูแลของ ฝ่ายลงทุน (Direct Investment) ซ่ึงรับผิด

ชอบการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ส่วนบล.ภัทรดูแลการ

ลงทุนระยะสั้นโดย 2 หน่วยงานคือ 1) ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า (Equity and Derivatives Trading) เน้นลงทุนใน 

หลักทรัพย์ประเภททุน (Equity) และกึ่งทุน (Equity-Linked Secu-

rities) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพันธ์ เป็นการลงทุนระยะ

สัน้ไม่เกนิ 1 ป ีโดยเน้นกลยทุธด์า้นการหากำาไรสว่นตา่ง (Arbitrage) 

รวมถงึการเปน็ผูอ้อกและเสนอขายผลติภณัฑ์ทางการเงนิ (Financial 

Products) ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

เป็นต้น และ 2) ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) เน้นการลงทุนใน

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ระยะสั้นไม่เกิน  

1 ปี โดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนที่ผลตอบแทนไม่ผันแปรตรงกับ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด (Market Neutral) โดยอาศัย 

การลงทนุอยา่งมรีะบบ (Systematic) ประกอบกบัการประมวลขอ้มลู

เชิงสถิติเป็นเครื่องช่วยในการลงทุน

 ในช่วงไตรมาส 1/2556 ต่อไตรมาส 2/2556 ดัชนีตลาด 

หลักทรัพย์มีการปรับสูงขึ้นมาก และหลังจากนั้นได้ปรับตัว 

ลดลงอย่างรุนแรงตลอดช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้รายได้จากการ

ลงทุนโดยตรงของฝ่ายลงทุนมีเพียง 47 ล้านบาท สำาหรับในส่วน

ของธุรกิจเฮดจ์ฟันด์เป็นปีท่ีโมเดลทำากำาไรได้น้อยกว่าที่คาดหวัง 

โดยมีรายได้ในปี 2556 เพียง 102 ล้านบาท/2 อย่างไรก็ตามการ

ท่ีตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวน (Volatility) ค่อนข้างมากในปี 

ทีผ่า่นมาสง่ผลดทีำาใหฝ้า่ยคา้หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้

สามารถทำารายได้มากถึง 514 ล้านบาท/2 นอกจากนี้บริษัทยังมี 

รายได้จากการลงทุนอื่นในส่วนของการบริหารเงินทุนและสภาพ

คลอ่งของบรษิทั ทำาใหใ้นป ี2556 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดร้วม

จากธุรกิจลงทุนจำานวน 803 ล้านบาท

•	ธุรกิจจัดการกองทุน	(Asset	Management	Business)

 บลจ.ภัทร ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุนสำาหรับนักลงทุน

ทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บลจ.ภัทร มีทรัพย์สินภายใต้การ

จดัการจำานวน 24,725 ลา้นบาท มจีำานวนกองทุนภายใตก้ารบรหิาร

รวม 26 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวม (Mutual Fund) 22 กอง และ

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์4 กอง โดยมสีว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 

0.80 จากจำานวนกองทนุรวมทัง้หมด 1,456 กองทนุ มลูคา่ทรพัยส์นิ

รวม 3,075,956 ล้านบาท ภายใต้บริษัทจัดการกองทุนทั้งหมด 22 

บรษัิท สำาหรบัป ี2556 บลจ.ภัทร มรีายไดค้า่ธรรมเนยีมธรุกจิจดัการ

กองทุนจำานวน 78 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บล.ภัทร ได้เริ่มดำาเนินธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล 

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

มี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารทั้งสิ้น 4,414 ล้านบาท  

คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.03

/2 รายไดก่้อนหกัตน้ทนุการปอ้งกนัความเสีย่ง เมือ่หกัตน้ทนุดงักลา่วแลว้จะมรีายได ้61 ลา้นบาท สำาหรบัฝา่ยเฮดจฟ์นัด ์และ 432 ลา้นบาท สำาหรบัฝา่ยคา้หลกัทรพัย ์ 

 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	โดยบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จำากัด

ผลอันดับเครดิต 30	พ.ย.	2554 14	ก.พ.	2555 14	มี.ค.	2556 21	ส.ค.	2556

อันดับเครดิตองค์กร	 A- A- A- A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้

KK127A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,493 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555 A- A- - -

KK120A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555 A- A- - -

KK142A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,905 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 - - A- A-

KK144A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,485 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 - - A- A-

KK14OA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 - - A- A-

KK165A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 - - - A-

KK168A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 - - - A-

KK16DA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 975 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 - A- A- A-

KK187A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 240 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- A- A- A-

KK18DA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 625 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 - A- A- A-

KK18DB: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 - A- A- A-

หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2563 - - - A-

แนวโน้มอันดับเครดิต Positive Positive Positive Positive

หมายเหตุ : อ้างอิงจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

จากการจัดอันดับเครดิต โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด ล่าสุด 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด ได้ยืนยัน

อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ของธนาคารเกียรตินาคิน  

อันดับความน่าเชื่อถือ
คงเดิมท่ีระดับ “A-” พร้อมท้ังกำาหนดอันดับเครดิตตราสารหนี้ 

คงเดิมท่ีระดับ “A-” เช่นกัน และยังคงแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น 

“บวก” หรือ “Positive”
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การกำ กับดูแลกิจการ

การบรหิารงานธนาคารมกีารแบง่โครงสรา้งกรรมการธนาคารเปน็ 6 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการกำากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกำากบักจิการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ 

บริหาร รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25556 มีดังนี้

โครงสร้างกรรมการ

สำนักกฏหมาย
เอราวัณ

บลจ. ภัทร จก.

สายวิเคราะห
และตรวจสอบ

เครดิต

ฝายกองทุน
สวนบุคคล

สายพัฒนาระบบงาน
ชองทางขาย
และผลิตภัณฑ

สายงานบริหาร
เงินลงทุน

ฝายทรัพยากรบุคคล
ธุรกิจตลาดทุน

สายการเงินและ
งบประมาณ

บลจ. เคเคเทรด จก. ฝายบริหาร
ความเส่ียง

ฝายเทคโนโลยี

สายสินเช่ือ
ลูกคา

ประกอบการ

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายวางแผน
การเงิน

ลูกคาบุคคล
สายงานวิจัย

ฝายบริหาร
สำนักงาน

ฝายปฏิบัติการ

สายธนบดีธนกิจ สายสินเช่ือ
บรรษัท

สายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝายท่ีปรึกษา
การลงทุน
สวนบุคคล

ฝายลงทุน

ฝายเฮดจฟนด

ฝายคาหลักทรัพย
และสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา

สายงานวานิชธนกิจ
และตลาดสารทุน

ฝายการเงิน
และบัญชี

ฝายกำกับดูแล
การปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบภายใน

สายเครือขาย
การขาย

และบริการ

สายสินเช่ือ
ธุรกิจ

สายปฏิบัติการ

สายตลาดการเงิน

สายบริหารหน�้
สายงานลูกคา

บุคคล
สายงานหลักทรัพย

สถาบัน
สายงานลงทุน

และคาหลักทรัพย
สำนักผูบริหารธุรกิจ

ตลาดทุน
ฝายส่ือสารองคกร
ธุรกิจตลาดทุน

กลุมงาน
ลูกคาบุคคล

กลุมงาน
ลูกคาธุรกิจ

คณะกรรมการ
อำนวยการธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย

คณะกรรมการ
ดานปฏิบัติการ

ชุดอื่นๆ

สายบริหาร
ความเส่ียง

สำนักผูบริหาร

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกำกับและ
ปฏิบัติตามกฏเกณฑ
และกำกับกิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการสินเชื่อ
รายใหญและทรัพย
รอขายรายใหญ

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยสินและหนี้สิน

(ALCO)

กรรมการผูจัดการใหญ ประธานเจาหนาที่
กำกับดูแลกิจการสายกลยุทธ

สายตรวจสอบ
ภายใน

สายกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

ประธานธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย

ประธานธุรกิจ
ตลาดทุน

คณะกรรมการ
อำนวยการ

ธุรกิจตลาดทุน

คณะกรรมการ
ดานปฏิบัติการ

ชุดอื่นๆ

กลุมงาน
ธุรกิจเฉพาะ

กลุมงาน
สนับสนุน

กลุมงาน
ลูกคาบุคคล

กลุมงาน
ลูกคาสถาบัน

กลุมงานลงทุน
กลุมงาน
สนับสนุน
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1.	คณะกรรมการธนาคาร

ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท 

หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำาเนินกิจการของธนาคารให้

มีความมั่นคง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึง 

หลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี

ขอบเขตอำานาจและหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) กำาหนดทศิทางและเปา้หมายเชงิกลยทุธ์ในภาพรวมของ

ธนาคารรวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน

ของธนาคารที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร และกำากับควบคุม

ดูแลฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการบริหารให้ดำาเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น  

รวมถึงกำาหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือ 

หน่วยงานทางการที่กำากับดูแลกำาหนด

 (2) จัดให้มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

จรยิธรรมทางธุรกิจ จรยิธรรมของกรรมการ ผูม้อีำานาจในการจัดการ

และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

 (3) กำากับดูแลให้คณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ ดำาเนินการให้

ฝ่ายจัดการกำาหนดและจัดทำาระบบการกำากับดูแลกิจการธนาคารท่ี

จำาเป็นทั้งตามที่กฎหมายกำาหนดและที่จำาเป็นตามลักษณะของการ

ประกอบการ พิจารณาอนุมัติระบบการกำากับดูแล ตลอดจนติดตาม

ประสิทธิผลของระบบกำากับดูแลเพื่อให้คำาแนะนำาในการปรับปรุง

 (4) ดแูลใหค้ณะกรรมการบริหารความเสีย่งของธนาคารมกีาร

กำาหนดนโยบายกระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหาร

ความเส่ียงประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึง

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ การตลาดและการลงทุน สภาพคล่อง 

การปฏิบัติการ ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ์ ทั้งนี้คณะกรรมการ

ต้องทำาหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การ

ปฏิบัติงานจริงและนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ

 (5) ดำาเนินการให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

 (6) จัดให้มีการถ่วงดุลอำานาจของฝ่ายจัดการและ/หรือ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสมโดยให้ความสำาคัญ 

ต่อสัดส่วนหรือจำานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ

ธนาคารด้วย

 (7) พจิารณาแต่งตัง้และกำาหนดบทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการ

ชุดย่อยอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของธนาคาร เพื่อช่วยดูแลการ

บรหิารใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีก่ำาหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น 

 (8) ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สำาคัญของธนาคาร

ต่อคณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้ 

คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะทำาให้สามารถปฏิบัติ

ตามอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

 (9) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจำาปีท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานของคณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอการรับรองจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบความเห็นจากผู้สอบบัญชี (Management 

Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร

 (10) พิจารณาแต่งตั้งและกำาหนดอำานาจหน้าที่ของผู้บริหาร

ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

 (11) ดูแลให้ธนาคารกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการให้สนิเชือ่และ

การลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร 

 (12) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจัดการ  

โดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการกำาหนดอำานาจใน

การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำาธุรกรรม 

ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ รวมทั้งการจัดซื้อ และค่าใช้จ่าย

เพื่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

 (13) กำาหนดให้กรรมการตอ้งเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุกึง่

หนึ่งของจำานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทาง

วชิาชพีจากทีป่รกึษาภายนอกเกีย่วกบัการดำาเนนิกจิการของธนาคาร

ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง  

องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของ 

จำานวนกรรมการท้ังหมด และมติท่ีประชุมใช้เสียงข้างมากของ

กรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง

ชี้ขาด

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 15 คน 

แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน ดังนี้ 

 1. นายสุพล วัธนเวคิน

  ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 2. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์

  กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. รศ.มานพ พงศทัต

  กรรมการ กรรมการอิสระ

 4. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

  กรรมการ กรรมการอิสระ

 5. นายประวิทย์ วรุตบางกูร

  กรรมการ กรรมการอิสระ

 6. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

  กรรมการ กรรมการอิสระ
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 7. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

  กรรมการ กรรมการอิสระ

 8. นายธานินทร์ จิระสุนทร

  กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 9. นายสุรพล กุลศิริ*

  กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน*

  กรรมการ 	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

11. นายบรรยง พงษ์พานิช*

  กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

12. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์*

  กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

13. นายกฤติยา วีรบุรุษ

  กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

14. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน*

  กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

15. นายประชา ชำานาญกิจโกศล

  กรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

16. นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ

  เลขานุการบริษัท

2.	คณะกรรมการตรวจสอบ	

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มี

องค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำานาจและหน้าที่ ดังนี้

 (1) สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 

และเพียงพอ

 (2) สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ี 

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พจิารณาแต่งต้ังโยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 (3) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บุคคลซ่ึงมคีวามเปน็อิสระ

เพ่ือทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร รายการท่ี 

เกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ปน็

ไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของธนาคาร ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักลา่ว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร 

 (5) กำาหนดหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำาคัญ 

ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเป็น

ลายลักษณ์อักษรตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และต้อง 

เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำาปีของธนาคาร 

 (6) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจำาปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล

อย่างน้อยดังต่อไปนี้

   (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือ  

     ได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร

   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม 

     ภายในของธนาคาร

   (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 

     ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

     ของธนาคาร

   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

   (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง      

     ทางผลประโยชน์

   (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ   

     การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ 

     ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

     (Charter)

   (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร 

     ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ       

     ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

 (7) รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำา 

ดังต่อไปนี้

   (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง      

     ที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

     กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

     ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 

     ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่  

     เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารและหลักทรัพย์ และ 

     กฎหมายอื่นๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ 

     ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตาม 

 หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันธนาคาร 
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     ที่คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนด คณะกรรมการ 

     ตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำาดังกล่าวไว้ 

     ในรายงานประจำาปี และรายงานต่อธนาคาร 

     แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

     หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรัพย ์

     แห่งประเทศไทย

 (8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจในการตรวจสอบ 

และสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้อง และเร่ืองที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขต 

ของอำานาจและหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอำานาจ 

ในการว่าจ้าง หรือนำาเอาผู้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงาน 

ตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ว่าเหมาะสม 

 (9) เม่ือมีความจำาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ

ฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่

เกี่ยวข้องได้ 

 (10) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้

มกีารปฏบิตังิานเปน็ไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่งของ

ธนาคาร

 (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง 

องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

กรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่

เข้าประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีประธาน

กรรมการและกรรมการทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทั้งหมดจำานวน 4 คน ดังนี้

 1. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

  กรรมการ

 3. นายประวิทย์ วรุตบางกูร

  กรรมการ

 4. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

  กรรมการ

  ดร.ณรงค์ ปรีดานันท์

  เลขานุการ

นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มี

และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 (รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ 

ปรากฎตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร) 

3.	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มี

องค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำานาจและหน้าที่ ดังนี้

 (1) กำาหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา

กรรมการและผูม้อีำานาจในการจดัการของธนาคาร ตัง้แตร่ะดบัผูช่้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 

รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ

ดำารงตำาแหนง่กรรมการ กรรมการชดุยอ่ยที่ไดร้บัมอบหมายอำานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคารและ

ผู้มีอำานาจในการจัดการของธนาคาร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร 

 (2) ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบ  

ท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการธนาคารจะต้อง

ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์      

ในด้านต่างๆ

 (3) เปิดเผยนโยบายการสรรหา และรายละเอียดของกระบวนการ 

สรรหาในรายงานประจำาปีของธนาคาร 

 (4) ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอำานาจในการจัดการได้รับ       

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ โดยกรรมการ

ที่ไดร้บัมอบหมายใหม้หีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ควรไดร้บั 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ     

มอบหมายนั้น 

 (5) พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่       

ให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานธุรกิจหรือ

เทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และกำาหนดนโยบาย

การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง 

อื่นๆ ตำาแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพ่ือ

เป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดย 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่ม

 (6) กำาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เพ่ือเสนอต่อ  

คณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมิน 

ผลงานโดยคณะกรรมการธนาคาร และกำาหนดแนวทางการประเมิน 

ผลงานของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ตำาแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาโดย 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่ม เพื่อพิจารณาปรับ 

ผลตอบแทนประจำาปีโดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและ 

ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงความสำาคัญกับการเพิ่มมูลค่า 
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ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการ

ประเมินผล

 (7) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทน และ

เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำารายงาน

การกำาหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการกำาหนด 

ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำาปี

 (8) กำากับดูแลให้มีการวางแผนและดำาเนินการสรรหา 

ผู้สืบทอดตำาแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

ต่อคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม

อยา่งนอ้ยปลีะ 2 ครัง้ องคป์ระชมุประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 

กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียง 

ข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำานวน 4 คน ดังนี้

 1. รศ.มานพ พงศทัต

  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 2. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

  กรรมการ

 3. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

  กรรมการ

 4. นายประวิทย์ วรุตบางกูร

  กรรมการ

  นายวิธพล เจาะจิตต์

  เลขานุการ

4.	คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ 

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย  

มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำานาจและหน้าที่  

ดังนี้

 (1) กำากับดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงิน มีการ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับมาตรฐานแนวปฏิบัติ

ที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติ ใน 

ตลาด มาตรฐานในวิชาชีพ บทบัญญัติเกี่ยวกับการกับดูแลท่ีดี 

ตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

(Compliance Policy) โดยผ่านหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์

 (2) กำาหนดให้มรีะบบการกำากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎเกณฑ ์

(Compliance) และการกำากับดูแลกิจการ (Good Governance)     

ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ

 (3) อนุมัติแผนงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำาปี 

(Annual Compliance Plan) ของหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ ์และตดิตามการปฏบิตังิานของหนว่ยงานกำากบัการปฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑ์ให้มกีารดำาเนนิการตามแผนงานประจำาปเีปน็ไปอยา่ง

ครบถ้วนและบรรลุผลที่กำาหนดไว้

 (4) พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการกำากับการปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์ประจำาปี (Annual Compliance Report) เพื่อรายงาน 

ให้คณะกรรมการธนาคารทราบ กอ่นนำาสง่หนว่ยงานทางการทีก่ำากบั

ดูแลภายในระยะเวลาที่กำาหนด

 (5) พิจารณากำาหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการ

ธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน 

บทบญัญตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิของธนาคารและ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน 

 (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย

และประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานการกำากับการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ 

คณะกรรมการกำากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกำากบักจิการ

มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด และมติ

ที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม 

องค์ประกอบคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

และกำากับกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 คน โดยประธาน

กรรมการเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้ 

 1. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

  ประธานกรรมการกำากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑแ์ละกำากบั 

   กิจการ* 

 2. นายประวิทย์ วรุตบางกูร

  กรรมการ*

 3. นายธานินทร์ จิระสุนทร

  กรรมการ

 4. นางภัทรพร มิลินทสูต

  กรรมการ

  นายอภิชาติ จงสงวนประดับ

  เลขานุการ

5.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มี

องค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำานาจและหน้าที่ดังนี้

 (1) กำาหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ

พจิารณาในเรือ่งของการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของธนาคารและ

บรษัิทในกลุม่ธรุกจิการเงนิ ซึง่ตอ้งครอบคลมุถงึความเสีย่งประเภท

ต่างๆ ที่สำาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความ

 หมายเหตุ * กรรมการอิสระ
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เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

การเงิน เป็นต้น 

 (2) วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง

ของธนาคาร ใหส้ามารถประเมนิ ตดิตามผล และกำากบัดแูลปรมิาณ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงกำาหนดหลักเกณฑ์ใน

การกันสำารองสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้น

 (3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิาร

ความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่กำาหนด

 (4) รายงานผลการปฏบัิตงิานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่ง

สมำา่เสมอ เพือ่ใหเ้กดิการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ

หลักเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่งทีก่ำาหนด และแจง้ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

และกำากับกิจการ (Compliance & Governance Committee) เพื่อ

ทราบในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ

หลักเกณฑ์บริหารความเสี่ยงที่กำาหนด

 (5) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการทำาธุรกรรม 

ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ที่สอดคล้องกับกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงที่ธนาคารและทางการกำาหนด รวมทั้งการพิจารณา

กล่ันกรองนโยบายการให้สินเชื่อ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

ธนาคารต่อไป

 (6) กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจการเงิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามที่

ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย  

3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของ

กรรมการที่เข้าประชุม 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

กรรมการจำานวน 8 คน ดังนี้ 

 1. นายสุพล วัธนเวคิน

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. นายบรรยง พงษ์พานิช

  กรรมการ

 3. ดร.อัญญา ขันธวิทย์

  กรรมการ

 4. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์

  กรรมการ

 5. นายกฤติยา วีรบุรุษ

  กรรมการ

 6. นายประชา ชำานาญกิจโกศล

  กรรมการ

 7. นายชวลิต จินดาวณิค

  กรรมการ

 8. นางภัทรพร มิลินทสูต

  กรรมการ 

  ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์

  เลขานุการ

6.	คณะกรรมการบริหาร	

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย  

มีองค์ประกอบคณะกรรมการ และขอบเขตอำานาจและหน้าที่  

ดังนี้

 (1) นำาเสนอทศิทางและเปา้หมายเชงิกลยทุธ์ในภาพรวมของ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อนำาเสนอขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการธนาคาร

 (2) พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนการดำาเนินงานของ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินตามที่ประธานเจ้าหน้าท่ี

บรหิารเสนอเพือ่นำาเสนอคณะกรรมการธนาคาร กำากบัควบคมุดแูล

ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารดำาเนนิการให้เปน็ไปตามนโยบายที่ไดร้บั

การอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (3) จัดให้มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

จรยิธรรมทางธรุกจิ จรยิธรรมของกรรมการ ผูม้อีำานาจในการจดัการ

และพนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในธนาคารและบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

 (4) พิจารณาอนมุตัริะเบยีบการทำางานและการปฏิบตังิานของ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน

 (5) ติดตามการดำาเนินกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินตามที่ธนาคารกำาหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารดำาเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้

 (6) กำาหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจการเงิน รวมถึงมอบหมายเร่ืองต่างๆ ในการดำาเนินงานของ

ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการ

ธนาคาร

 (7) กำากับดูแลการปฏิบัติงานและกำาหนดอำานาจหน้าที่ของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่ได้

รบัมอบหมายใหพ้จิารณาอนมุตังิานเฉพาะดา้น แทนคณะกรรมการ

บริหารตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย

 (8) พิจารณาอนมุตัสินิเชือ่ สนิเชือ่ปรบัโครงสรา้งหนีก้ารขาย

สินทรัพย์รอการขายรายใหญ่ และกำาหนดราคาทรัพย์สินที่จะซื้อ 
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จากการขายทอดตลาดและใช้สิทธิคัดค้านตามวงเงินท่ีกำาหนด  

รวมทั้งค่าใช้จ่ายและการดำาเนินการเกี่ยวกับคดีความของลูกหนี้

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อย 1 เดือนครั้ง 

องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

กรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการ

ที่เข้าประชุม หากเสียงไม่เอกฉันท์ให้กรรมการที่เข้าประชุมมีสิทธ ิ

เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา โดยหากมีผู้

ใช้สิทธิ ให้ถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เสนอ 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา กรณีใช้มติเวียน กรรมการ 

ทุกคนลงลายมือชื่อในเอกสารของมตินั้น 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ

จำานวน 6 คน โดยนายสุพล วัธนเวคิน เป็นที่ปรึกษา ดังนี้ 

 1. นายบรรยง พงษ์พานิช

  ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

  กรรมการ

 3. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์

  กรรมการ

 4. นายกฤติยา วีรบุรุษ

  กรรมการ

 5. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน

  กรรมการ

 6. นายประชา ชำานาญกิจโกศล

  กรรมการ

  นายชวลิต จินดาวณิค

  เลขานุการ

  นางภัทรพร มิลินทสูต

  ผู้ช่วยเลขานุการ

7.	คณะกรรมการและอนุกรรมการ	

ในปี 2556 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาทบทวนและ

มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการคณะต่างๆ  

ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริหารจำานวน 18 คณะ และ 

ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน    

2 คณะ และคณะกรรมการภายใตก้ารกำากบัดแูลคณะกรรมการบรษิทั 

ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) จำานวน 6 คณะ ดังนี้ 

คณะกรรมการและอนกุรรมการภายใต้การกำากบัดูแลของคณะ

กรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการอำานวยการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีคณะ 

อนุกรรมการเพื่อช่วยเหลืองานจำานวน 8 คณะ ดังนี้ 

 1) คณะอนุกรรมการเครือข่ายการขาย

 2) คณะอนุกรรมการประสานงานด้านเงินฝาก

 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

 4) คณะกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  

   ทำางานใหม่

 5) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 6) คณะอนกุรรมการจดัซือ้จดัจา้งงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

 7) คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

 8) คณะอนุกรรมการจัดการทรัพย์สิน 

2) คณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่  

มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลืองานจำานวน  4 คณะ 

ดังน้ี 

 1) คณะกรรมการสินเชื่อและทรัพย์รอขาย

 2) คณะอนุกรรมการสินเชื่อ 

 3) คณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน

 4) คณะอนุกรรมการทรัพย์รอขาย

3) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน มีคณะอนุกรรมการ 

เพื่อช่วยเหลืองานจำานวน 1 คณะ 

 1) คณะอนุกรรมการดูแลด้านสภาพคล่อง

4) คณะกรรมการการลงทุน

5) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงจำานวน	2	คณะ	ดังนี้	

1) คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพสินทรัพย์ 

2) คณะอนุกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

คณะกรรมการภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท	 

ทุนภัทร	จำากัด	(มหาชน)	ได้แก ่

1) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงธุรกิจตลาดทุน

3) คณะกรรมการอำานวยการธุรกิจตลาดทุน 

4) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5) คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

6) คณะอนุกรรมการลูกค้าบุคคล 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ

ชุดย่อย	

คณะกรรมการธนาคารจดัทำาการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการธนาคารทั้งคณะเป็นประจำาทุกปี และรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการ

ปฏิบตังิานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

เพื่อให้ทราบว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานครบถ้วน 

เหมาะสมตามขอบเขตอำานาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำากับ
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074 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร และนำาผลประเมินการปฏิบัติงานมา

ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ทั้งนี้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและ

สรุปผลให้ที่ประชุมทราบ 

ในปี 2556 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมินผล

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยเพิม่ ไดแ้ก ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำากับ

กิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดย

เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นผู้รวบรวมและสรุป

ผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารรับทราบ 

แบบประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการธนาคาร คณะ

กรรมการกำากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกำากบักจิการ และคณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ปรับมาจากแบบประเมิน

ตนเองของศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการแต่ละชุด หัวข้อการ

ประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับ

ผดิชอบของคณะกรรมการ 3) ดา้นการประชุมคณะกรรมการ 4) ดา้น

การทำาหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 5) ดา้นความสมัพันธก์บัฝา่ยจดัการ 

และ 6) ดา้นการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

ซึ่งแต่ละหัวข้อหลักประกอบไปด้วยหลายหัวข้อย่อยต่างๆ กัน โดย

แบบประเมินของคณะกรรมการธนาคารมีจำานวน 55 ข้อย่อย แบบ

ประเมนิของคณะกรรมการกำากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑแ์ละกำากบั

กิจการมีจำานวน 30 ข้อย่อย และแบบประเมินของคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีจำานวน 36 ข้อย่อย 

ผลการประเมนิการปฏบิตังิานประจำาป ี2556 ของคณะกรรมการ 

ธนาคาร ผลคะแนนการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนน 3-4 

จากคะแนนสูงสุด 4 แสดงถึงระดับการเห็นด้วยค่อนข้างมากจนถึง

เห็นด้วยอย่างมาก คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.19 โดย

มีสัดส่วนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารสรุป 

ตามแต่ละหัวข้อหลักดังแผนภูมิแสดงผลประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการธนาคารประจำาปี 2556 

 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์และกำากับกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน มีผลคะแนนการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ 3-4  

จากคะแนนสูงสุด 4 แสดงถึงระดับการเห็นด้วยค่อนข้างมากจนถึง

เห็นด้วยอย่างมาก มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.16 และ 

3.02 ตามลำาดับ 

สำาหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ส่วนใหญ่เห็นว่าธนาคารมีโครงสร้าง องค์ประกอบ และ

สภาพแวดล้อม เช่น มีกฎบัตร มีจำานวนสมาชิก และคุณสมบัติ

ของสมาชิกที่ เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเห็นว่า 

แผนภูมิแสดงผลประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารประจำาปี	2556



075รายงานประจำ ปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าท่ี 

รับผิดชอบตามที่กำาหนดในกฎบัตรแล้ว 

ทัง้น้ี คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และได้มอบหมาย 

ให้เลขานุการแต่ละคณะฯ นำาผลประเมินที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุง

การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น

1.	การคัดเลือกบุคคลที่ธนาคารจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนกำาหนดนโยบาย 

หลกัเกณฑ์ และวธีิการในการสรรหากรรมการ และผูม้อีำานาจในการ

จัดการของธนาคาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อ

บคุคลทีมี่คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการ กรรมการ

ชดุย่อยที่ได้รบัมอบหมายอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการธนาคาร และผูม้อีำานาจในการจดัการของธนาคาร 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา     

คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ 

ความรู ้และความสามารถทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่ธนาคารและสมควร

ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 

ของธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารหรือท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของธนาคาร 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะรับฟังข้อ

เสนอแนะของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย ซ่ึงมสีทิธเิสนอชือ่บุคคลทีค่วรไดร้บั

การแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารด้วยผ่าน

ทางเว็บไซต์ธนาคาร ซึ่งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

ในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการอสิระนัน้ 

บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของ

ธนาคารด้วย 

ธนาคารมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

คือ ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง นำาเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม และประวัติโดยละเอียด เพื่อให้คณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม

และผลตอบแทน แล้วนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของธนาคารดังต่อไปนี้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ตอ่หนึง่เสยีง

(2) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท้ั่งหมดตาม

ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือก

ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมา

มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจำานวนกรรมการท่ีพงึจะม ีหรอืจะพงึเลอืก

ตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.	การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ 

	 	ผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าเป็น

สว่นหนึง่ของหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึการ

ปฏิบตัติอ่ผูถ้อืหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และมแีนวทางชดัเจนใน

การกลัน่กรองระเบยีบวาระท่ีเสนอวา่เกีย่วขอ้งกบักจิการของธนาคาร 

และเป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง ธนาคารจึงได้กำาหนด 

หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 

 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้

 1. เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารซ่ึงต้องถือหุ้นอย่างน้อย 200,000 

หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย 

รวมกันได้

 2. ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสัดส่วนข้างต้นต่อเนื่องมา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอ

ระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ

 3. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรอง 

จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จำากัด

ธนาคารกำากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยคณะกรรมการ 

ธนาคารเป็นผู้กำาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม 

ของกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการ

ดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร และ

กำากับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร

ให้ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับการอนุมัติไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของ 

การกำ กับดูแลการดำ เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร



076 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงกำาหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ 

ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่กำากับดูแลกำาหนด

คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้กำาหนดโครงสร้างการบริหาร

จัดการ รวมถึงให้ความเห็นชอบบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมที่คัดเลือกและนำาเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทนของธนาคาร สำาหรับตำาแหน่งกรรมการ ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำาแหน่งผู้บริหาร 

ของธนาคารตัง้แตร่ะดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป ตำาแหน่งกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ของธนาคารเป็นผู้ทำาหน้าที่ดูแลให้ธนาคารมีระบบควบคุมภายใน 

(Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของธนาคารเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบการตรวจสอบ

ภายใน ติดตามการดำาเนินงานการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของธนาคารและบริษทัในกลุม่ธรุกจิฯ และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร รวมทั้งมีคณะกรรมการ

ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนทำาหน้าที่ดูแลและควบคุมบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนให้ดำาเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่ 

เพียงพอและเหมาะสม โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในของ 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและรายงานต่อคณะกรรมการ  

ตรวจสอบของธนาคาร

 

เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในท่ี

ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ธนาคารกำาหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารของธนาคารทุกคนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ/หรือผู้บริหาร

ธนาคาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ

ธนาคารทีต่นถือครองอยูภ่ายใน  3 วันทำาการใหส้ำานักคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับส่งสำาเนารายงาน

การเปลี่ยนแปลง (แบบ 59-2) ไปยังเลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน 

เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารรับทราบ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยในรายงานประจำาปี และมี

ขอ้กำาหนดเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติ โดยหา้มกรรมการและพนกังาน

ของธนาคารทุกคนอาศัยอำานาจหน้าที่ หรือโอกาสในการทำางาน

เพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆ อันขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาชีพที่ธนาคารกำาหนด รวมถึงระเบียบประเพณีในการ

ทำางานหรือผลประโยชน์ของธนาคาร สายตรวจสอบภายในมีการ 

สอบทานการปฏิบัติในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และการปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งหากพบผู้ใด 

ฝ่าฝืนหรือกระทำาความผิดจะนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาความผิดตามระเบียบของ

ธนาคารต่อไป

 ในปี 2556 ธนาคารได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของผู้บริหาร พนักงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระ

สำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การ

รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีม่คีวาม

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำากับดูแลและป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในการใช้ข้อมูลที่

เป็นความลับหรือข้อมูลสำาคัญท่ีไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณชน อัน

ซึง่ไดม้าเนือ่งจากการปฏบิตัหินา้ท่ีเพือ่หาประโยชนส์ว่นตนเองหรอื

เอ้ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนในทางมิชอบ และเป็นการดำารงไว้ซึ่งความ 

นา่เชือ่ถอืทีล่กูคา้ ผูร้ว่มงาน ผูถ้อืหุน้ หนว่ยงาน ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

และประชาชนทัว่ไปมตีอ่ธนาคารและเปน็ไปตามหลกัการกำากบัดแูล

กิจการที่ดี 

 ธนาคารห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้อง ซื้อขาย

หลักทรัพย์ของธนาคารในช่วงระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสิ้นไตรมาส

จนกระทัง่ธนาคารไดเ้ปดิเผยงบการเงนิตอ่สาธารณชนแลว้เปน็ระยะ

เวลาไม่น้อยกว่า 1 ช่วงการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Session) 

ทัง้นี ้การซือ้ขายหุน้ของธนาคารภายใตห้ลกัเกณฑน์ี้ไมร่วมถงึการใช้

สทิธซิือ้หุ้นของธนาคารตามใบสำาคญัแสดงสทิธท่ีิไดร้บัจากธนาคาร

ในฐานะผู้บริหารหรือพนักงาน 

 นอกจากน้ี ธนาคารยังได้จัดให้มีการสื่อสารระเบียบปฏิบัติว่า

ด้วยข้อมูลภายในของธนาคารแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกระดับอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 

รับทราบถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในระเบียบ

ปฏิบัติดังกล่าว

   

ในปี 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้บริการสอบบัญชีและ

บริการอื่นจากบริษัทดีลอย์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด 

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย โดยมีค่าใช้จ่าย  

ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

•	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)	

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ 

สำานกังานสอบบญัชท่ีีผูส้อบบญัชสีงักดั บคุคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วขอ้ง

กบัผูส้อบบญัชแีละสำานกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ในรอบปบีญัชท่ีีผา่น

มีจำานวนเงินรวม 15 ล้านบาท

•	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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ได้แก่ การตรวจสอบงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

การตรวจสอบธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้ 

คำาปรึกษาและแนะนำาทางการบัญชี และโครงการต่างๆ ให้แก่

สำานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 

มีจำานวนเงินรวม 10 ล้านบาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิด 

จากการตกลงท่ียังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี 

จำานวนเงินรวม 52 ล้านบาท

 การกำากับดูแลกิจการที่ดีแสดงให้เห็นถึงระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และช่วยส่งเสริมให้ธนาคาร 

เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งธนาคารยังยึดมั่น 

ที่จะพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ให้ดียิ่ งๆ ขึ้นไป รวมทั้งในบางประเด็นที่ธนาคารยังไม่ได้  

ดำาเนินการ เช่น

•	 โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า	5	 คน	 และ 

	 ไม่ควรเกิน	12	คน	

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 15 คน ซึ่งเป็น 

ขนาดที่ เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์และ 

ธุรกิจตลาดทุน โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลท่ีมี 

ความรู ้ประสบการณแ์ละความสามารถทีเ่พยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหินา้ท่ี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความหลากหลายทั้งทักษะวิชาชีพ  

เพศ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น 

•	 คณะกรรมการควรกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

ธนาคารไม่จำากัดจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

ธนาคาร เพือ่มิใหธ้นาคารสญูเสยีโอกาสในการแตง่ตัง้กรรมการซึง่มี

ความรู ้ความสามารถ และประสบการณเ์กีย่วกบัธนาคารและบรษัิท

ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับ

ความสำาเร็จในการกำากับดูแลกิจการ

•	 กรณีไม่ได้ประชุมคณะกรรมการทุกเดือนควรส่งรายงานผลการ 

	 ดำาเนินงานให้คณะกรรมการแทนในเดือนที่มีการประชุม

ธนาคารไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกเดือน  

แต่กำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานเป็นรายไตรมาส 

ยกเว้นในกรณีที่เห็นว่าในระหว่างเดือนการดำาเนินงานของธนาคาร

มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำาคัญ 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ธนาคารได้มีการประชุมคณะ

กรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่

จำาเปน็เพิม่เตมิ จากประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

และประธานธุรกิจ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น

ได้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนดไว้ เพื่อติดตามผลการดำาเนิน

งานของฝ่ายจัดการอย่างสมำ่าเสมอได้

•	 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

เป็นรายบุคคลอาจยังมีความคลาดเคลื่อน ธนาคารจึงประเมินผล 

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นแบบทั้งคณะ รวมทั้งธนาคาร 

ยังไม่ได้จัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนดแนวทาง 

และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี ซ่ึงคณะกรรมการได้

เห็นสมควรให้จัดจ้างท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยดำาเนินการในเรื่อง

ดังกล่าวต่อไป

 

 คณะกรรมการธนาคารให้ความสำาคัญอย่างยิ่งและมีความ

มุ่งมั่นที่จะดำาเนินการให้การกำากับดูแลกิจการของธนาคาร 

เป็น ไปตามหลั กการกำ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี ที่ กำ าหนดโดย 

หน่วยงานกำากับดูแลธนาคารอย่างต่อเ น่ือง อันเป็นผลให้ 

ธนาคารได้รับรางวัลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 

ที่ดีหลายรางวัล ดังนี้

• ผลประเมินในระดับ “ดี เลิศ” จากโครงการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 จัดโดย 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นปีที่  

7 ต่อเนื่องกัน

• ผลประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จาก

โครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำา

ปี 2556 และได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จด้านการรายงานบรรษัท 

ภิบาลที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง (SET Awards of Honor)  

ปี 2553 - 2556 เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน จากงานประกาศรางวัล SET 

Awards ประจำาปี 2556 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

• รางวัลบริษัทจดทะเบียน “ดีเด่น” ด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม จากงานประกาศรางวัล SET Awards ประจำาปี 2556  

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงิน

ธนาคาร (ปี 2555 - 2556 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน) 

โดยในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการปฏิบัติตาม

หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท้ัง 5 หมวด ตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

การกำ กับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
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นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สยีทกุฝา่ย จึงมุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิตามหลกับรรษัท 

ภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทบทวนเพ่ือปรับปรุงหลักการ

กำากับดูแลกิจการของธนาคาร และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556  

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัตินโยบายเรื่องหลักการกำากับ

ดูแลกิจการฉบบัใหมข่ึน้ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบัิตแิละยกระดบั 

มาตรฐานการกำากับดูแลกิจการของธนาคารให้สามารถเทียบเคียง 

ได้กับมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน โดยหลักการกำากับดูแลกิจการ

นี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือ

หุ้น หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวด

ที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล 

และความโปร่งใส หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารและฝา่ยจดัการเช่ือมัน่ว่า การกำากบัดแูล

กจิการทีด่จีะทำาใหธ้นาคารมรีะบบการบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถ

สร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธนาคาร

ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธนาคาร

ในระยะยาว ดังนั้น การนำาหลักการและแนวปฏิบัติที่กำาหนดไว้ใน 

หลักการกำากับดูแลกิจการฉบับน้ีไปปฏิบัติจึงถือเป็นพันธกิจหนึ่ง 

ของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย 

และสังคมส่วนรวม โดยได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวในเว็บไซต์

ของธนาคารแล้ว (www.kiatnakinphatra.com) รวมทั้งธนาคาร

ได้สื่อสารและเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตของธนาคารด้วย  

(KK World) เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบ

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ	

ธนาคารนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในรอบปี 2556  

ที่ผ่านมา ดังนี้  

1.	ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1) การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา

  ธนาคารกำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของธนาคาร 

และในกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ 

ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ธนาคารจะเรียกประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2556 ธนาคารได้จัดการ 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และ 

ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยธนาคารมีวิธี

ดำาเนนิการในการจดัการประชมุโดยปฏิบตัติามคูม่อื AGM Checklist 

ของสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย และ

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือ จะมีการเผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakinphatra.com) 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 31 วัน โดยธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน

หลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ

หุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน รวมทั้งได้ทำาการประกาศลง

ในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 

1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูล

ประกอบไปด้วย รายชื่อกรรมการพร้อมทั้งประวัติของกรรมการ

แต่ละคน ท้ังกรรมการใหม่ท่ีได้รับการเสนอชื่อ และกรรมการเดิม

ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการธนาคารให้กลับเข้ามาดำารง

ตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน การจ่าย

เงนิปนัผล โดยระบจุำานวนเงนิทีจ่า่ย นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลและ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ทั้งนี ้

ในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้ง

ความเหน็ของคณะกรรมการในแตล่ะวาระไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี้ 

ธนาคารได้จัดทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้ง

ฉบบัและเผยแพรพ่รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุภาษาไทย เพือ่อำานวย

ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า

ได้ตั้งแต่วันที่มีคำาบอกกล่าวเรียกประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นเต็มท่ี โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งถึงคณะกรรมการผ่าน

ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakinphatra.com) หรือติดต่อ 

ผ่าน Email address: investor_relations@kiatnakin.co.th โดย 

สำานักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำาถามท้ังหมดส่งให้คณะกรรมการ 

ก่อนการประชุม

  วันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้มีการบันทึกรายงาน 

การประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการบันทึกภาพการ

ประชุมไว้เป็นวีดิทัศน์ ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการเป็น

ผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนในแต่ละ

วาระอยา่งชดัเจน รวมถงึบนัทกึคำาถามของผูถ้อืหุน้และคำาตอบของ

กรรมการ และบนัทึกขอ้มลูและผลของการลงมตคิะแนนเสยีงทีเ่หน็

ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ รวมทั้งไม่มีการ

เพิม่วาระอืน่ๆ ที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืนดัประชมุทีส่ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

ล่วงหน้าอีกด้วย ทำาให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้

ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ 



079รายงานประจำ ปี 2556

  ธนาคารจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายท่ีจะ

เขา้รว่มประชมุ เพือ่อำานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ธนาคารได้ใช้บริการ

ระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำากดั และนำาระบบบาร์โคด้มาใช้ในการลงทะเบยีน และ

ประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่ออำานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง 

  ในปี 2556 ธนาคารได้จัดทำารายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำาคัญครบถ้วน และได้จัดส่งรายงานการประชุม 

ให้แก่หน่วยงานทางการภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น  

รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

(www.kiatnakinphatra.com) 

 1.2) การอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ 

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี คณะกรรมการ

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันเข้าร่วมประชุม 

ผูถ้อืหุน้ โดยอำานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ ดว้ยการจดัประชมุในวนั 

เวลา และสถานที่ที่ให้ความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้น 

สำาหรบัผูถ้อืหุน้ที่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดก้ส็ามารถมอบฉนัทะ

ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และซักถามในการประชุม รวมทั้งออกเสียง

ลงคะแนนแทนได้ ในปี 2556 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้ง

เป็นกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  

โดยเปิดโอกาสให้เสนอตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556 

โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการการเสนอวาระและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เลอืกตัง้ 

เปน็กรรมการบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร (www.kiatnakinphatra.com) 

 1.3) การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 

มีโอกาสแสดงความเห็น

  ธนาคารเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส

แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และถามคำาถามในเรื่องที่

เกีย่วขอ้งกบัธนาคารในระหว่างการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยจดัสรรเวลา

อภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารจะ

ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำาคัญกับ 

ทุกคำาถาม นอกจากน้ี ธนาคารยังได้บันทึกประเด็นคำาถามและ 

คำาตอบไว้ในรายงานการประชุมอีกด้วย 

 1.4) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการธนาคาร 

อย่างครบถ้วน

  ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายงานและผู้บริหาร 

ระดับสูง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูล

เพิ่มเติม และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายงานและผู้บริหาร ระดับ

สูงสุดด้านการเงิน รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมด้วย

  นอกจากนัน้ธนาคารยงัตระหนกัถงึการให้ความสำาคญั

ในสทิธขิองผูถ้อืหุ้นท่ีเปน็ไปตามกฎหมายท่ีกำาหนดไว ้ธนาคารยงัมุง่ 

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิของตนมากยิ่งขึ้น เช่น การเปิดเผย

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน สิทธิประโยชน์ หรือกิจกรรมที่สำาคัญของ

ธนาคาร ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakinphatra.

com) เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของธนาคารอยา่งตอ่เนือ่ง 

ทันเวลาเท่าเทียมกันไม่เป็นการจำากัดโอกาสการเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศของธนาคาร

2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 ธนาคารตระหนักถึงสิทธิท่ีเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นใน 

ทกุดา้น ดงันัน้ ธนาคารจงึไดป้ฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีม 

และเป็นธรรม โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมา ธนาคารได้ปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 2.1) การอำานวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นสว่นนอ้ยเสนอวาระ

การประชุมล่วงหน้า

  ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอ

วาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการก่อนท่ีธนาคารจะส่งหนังสือเชิญประชุม สำาหรับการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ 

ผูถ้อืหุ้นมสีทิธเิสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เลอืกตัง้

เป็นกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  

โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556 

โดยธนาคารได้แจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ 

และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.

kiatnakinphatra.com) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ

ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการในระยะเวลาดังกล่าว นอกจากน้ันธนาคารยังเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการของธนาคารเป็น 

รายบุคคล และยังรวมถึงการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาหลักเกณฑ์  

นโยบายของธนาคารเรือ่งคา่ตอบแทนกรรมการเปน็ประจำาทุกปดีว้ย 

 2.2) การกำาหนดเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจนล่วงหน้าในการ

เพิ่มวาระของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

  (1) ธนาคารได้กำาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อ
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มายังคณะกรรมการธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวัน

สิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีดังต่อไปนี้ 

   • เปน็ผูถ้อืหุน้ของธนาคารอย่างน้อย 200,000 หุน้ 

(สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน

ก็ได้ ซึ่งตำ่ากว่าแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ร้อยละ 5 ของ

จำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร

   • ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสัดส่วนข้างต้นต่อ

เนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวันที่ 

เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา 

เลือกตั้งเป็นกรรมการ

   • สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือ

รับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จำากัด

  (2) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์      

ดังกลา่วขา้งตน้ สามารถเสนอระเบยีบวาระการประชมุ โดยกรอกแบบ 

ขอเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2556 โดยจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานให้ธนาคารภายใน

เวลาทีก่ำาหนด และเพือ่ให้การประชมุดำาเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นีร้ะเบยีบวาระการประชุมทีจ่ะไดรั้บการบรรจเุป็นวาระการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ภายใต้ประเด็นดังต่อไปนี้ 

   • เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจปกติของธนาคาร 

และผู้ถือหุ้นได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความผิดปกติ 

ของการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

   • เรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ธนาคารจะดำาเนินการได้

   • เรือ่งทีไ่ม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบัของ

ทางการ หรอืหนว่ยงานท่ีกำากบัดแูลการดำาเนินงานของธนาคาร หรอื

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวัตถุประสงค์ข้อบังคับของธนาคาร มติที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ เกณฑ์การกำากบัดแูลทีด่ขีองธนาคาร และจริยธรรม

ในการดำาเนินธุรกิจ

   • เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหุน้และตอ่สว่นรวม

   • เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

และได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำาหนดไว้ในการเสนอระเบียบ 

วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และการเสนอบุคคลเพ่ือรับพจิารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ

   • เร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการ 

เสนอครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่กำาหนด

   • เร่ืองท่ีคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า 

มีความจำาเป็นจะต้องบรรจุเป็นวาระ

   • เรื่องที่ธนาคารไม่เคยดำาเนินการมาก่อน และ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำาเนินงานของธนาคาร

   • เร่ืองทีธ่นาคารไมเ่คยพจิารณาหรอืมมีติในเรือ่ง

ดังกล่าวมาก่อน 

  คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะ

สมของระเบยีบวาระการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ โดยจะตอ้งมลัีกษณะ

เข้าข่ายตามข้อกำาหนดข้างต้น เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะ

พิจารณาเป็นอย่างอื่น อีกทั้งมติของคณะกรรมการธนาคารถือเป็น

ที่สุด ในกรณีที่มีการเสนอระเบียบวาระเรื่องเดียวกันจากผู้ถือหุ้น

หลายราย หรือเป็นเรื่องที่อาจจะนำามาพิจารณาร่วมกันได้ คณะ

กรรมการธนาคารอาจนำามารวมเปน็วาระเดยีวกนัได ้ซึง่ระเบยีบวาระ

เรือ่งใดท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแลว้ ธนาคาร

จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ส่วนเรื่อง 

ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารก่อน

การประชมุผูถ้อืหุน้ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องธนาคาร หรอืชอ่งทางการ 

เผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป 

  นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่มีการเพิ่ม

วาระการประชุมแต่อย่างใด การประชุมจะเป็นไปตามวาระที่ได้แจ้ง

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ธนาคารจดัใหม้หีนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกำาหนด

ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข.) และยังเสนอชื่อกรรมการ

อิสระเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ด้วย รวมท้ัง

ธนาคารสนบัสนนุให้มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงสำาหรบัวาระทีส่ำาคญั 

เช่น การทำารายการเกี่ยวโยง การทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

3.	การคำานึงถึงบทบาทของ	ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ธนาคารให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

โดยมีนโยบายท่ีจะดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจให้อย่าง 

ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจได้คำานึงถึง

ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื รวมทัง้ผูม้สีว่นได้

เสยีจะไดร้บัความคุม้ครองอยา่งเปน็ธรรม ไมว่า่จะเปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยี

ภายใน อันไดแ้ก ่พนกังาน ผูบ้รหิารของธนาคารและบรษัิทยอ่ย หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก โดยหากมธีรุกรรมทีเ่กดิขึน้ระหวา่งธนาคาร

กับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ธนาคารจะมีแนวทางปฏิบัติที่

ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งธนาคารได้นำา

เสนอรายละเอียดของธุรกรรมดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินของธนาคารทุกไตรมาส รวมถึงในรายงานประจำาปีด้วย 

เม่ือมกราคม 2557 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบาย

แนวทางการดำาเนนิธรุกจิอยา่งรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่ใหก้รรมการ 
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ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)  

มแีนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งรับผดิชอบตอ่สงัคมซ่ึงครอบคลมุ

ประเดน็ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 10 ประการ ไดแ้ก ่การกำากบัดแูล 

กิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการ

ทจุรติการเคารพสทิธิมนุษยชน การปฏบัิตติอ่พนักงาน/แรงงานอยา่ง

เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและ

สังคม การจดัการสิ่งแวดลอ้ม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวตักรรม

จากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดทำารายงาน

แห่งความยั่งยืน 

ทั้งนี้ ธนาคารคำานึงถึงความสำาคัญของการสนับสนุนจากผู้มี

ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ว่ามีส่วนทำาให้ธนาคารสามารถสร้างความ

สำาเร็จได้ในระยะยาว ธนาคารจึงมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

 • ด้านผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการธนาคารถือเป็นหน้าท่ีในการดูแลให้ผู้บริหาร 

และพนกังานทำางานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามสำานกึในหนา้ที่

ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ผลของการปฏบัิต ิเพ่ือทำาใหผู้ถ้อืหุ้นมคีวาม

เชือ่มัน่และยอมรบัในการตดัสนิใจว่า การดำาเนินการใดๆ กระทำาดว้ย

ความเปน็ธรรม และคำานึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ ่

และรายย่อย 

  นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษา  

ผลประโยชน์ของตนด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และ

ออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญต่างๆ   

รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการธนาคารและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การจัดสรรกำาไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบ

บญัช ีและกำาหนดคา่ตอบแทนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยธนาคารตอ้ง

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริงถูกต้อง ครบถ้วน และ

สามารถตรวจสอบได้ 

 • ด้านลูกค้า

  ธนาคารดูแลและให้ความสำาคัญกับความต้องการของ

ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำาเสนอผลิตภัณฑ์

ทางการเงินและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ธนาคารจะใส่ใจใน

รายละเอียด และพร้อมรับฟังทุกปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษา

สัมพนัธภาพทีด่ีในระยะยาว ไวใ้จไดแ้ละพร้อมเคยีงข้างลกูคา้ ใหก้าร

สนับสนุนตามศักยภาพในการแข่งขันของลูกค้าเพื่อสู่ความสำาเร็จ 

ดังนั้น ธนาคารจึงมีการพัฒนาระบบงานเครือข่ายสาขา และนำา

เทคโนโลยีทีท่นัสมัยมาใช ้เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ให้

มีความรวดเรว็ ยดืหยุน่และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้มาก

ที่สุด ตลอดจนธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้

มีความพร้อมและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจและความ

ต้องการของลูกค้า รวมทั้งพร้อมที่จะให้คำาปรึกษาด้านการเงินและ

การลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าทุกๆ คน 

  ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการ สอบถาม

ข้อมูลหรือต้องการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานท่ีมิ

ชอบ โดยลกูคา้สามารถท่ีจะสง่ขอ้ความผา่นมาทางเวบ็ไซตธ์นาคาร 

(www.kiatnakin.co.th) หรือติดต่อไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

(โทรศัพท์ 0-2680-3333) เพื่อร้องเรียนได้ทันที ทั้งนี้ ธนาคารให้

ความสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่คำาแนะนำา คำาร้องเรยีน และการแจง้เบาะแส

การทุจรติ หรอืการดำาเนนิการท่ีไมโ่ปรง่ใส ซึง่จะสรา้งความเสยีหาย

ให้แกธ่นาคาร โดยธนาคารมกีระบวนการท่ีจะรกัษาความลบัของผูส้ง่

ข้อมูล ความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแสมายังธนาคาร (รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เรือ่งความรบัผดิชอบ

ต่อผู้บริโภค) 

 • ด้านพนักงาน

  ธนาคารเล็งเห็นถึงความสำาคัญของพนักงานซึ่งถือเป็น

ทรัพย์สินที่มีคุณค่า จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

ทั้งในแง่การบริหาร และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานเมื่อเทียบกับบริษัท

ชั้นนำาอ่ืนๆ ในธุรกิจและเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาให้ธนาคาร

มีความเป็นสถาบันการเงินชั้นนำาท่ีสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 

ธนาคารกำาหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนา ธนาคารได้

กำาหนดนโยบายด้านผลตอบแทน โดยจัดให้มีการบริหารค่าจ้าง  

ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสมสามารถ 

เทียบเคียงและแข่งขันกับบริษัทชั้นนำาทั่วไปได้ มีการกำาหนด

ขอบเขตการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนตลอดจนมีนโยบายการ 

พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

  สำาหรับนโยบายด้านสวัสดิการ ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการ

สำาหรับพนักงาน เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุน 

ประกันสงัคม การประกันสขุภาพกลุม่ การประกันชวิีตกลุม่ การประกนั 

อุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำาปี ห้องพยาบาลของธนาคาร 

ห้อง Mother Corner (ห้องสำาหรับพนักงานที่เป็นมารดาในการ 

เก็บนำ้านมให้บุตร) ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับ 

ปริญญาตรี (Kiatnakin Responsibility Scholarships) สำาหรับบุตร

ของพนกังาน และสวสัดกิารเกีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอืพนกังานในโอกาส

ต่างๆ เป็นต้น

  นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ธนาคาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงความ

ปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมท่ีดีเพื่อเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน และเพื่อการอำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า นอกจากนี้ 

ธนาคารยังจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันภัยในอาคาร

สำานักงาน รวมทั้งธนาคารได้ประกาศเรื่อง “แนวการปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยและกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ” เพ่ือให้เกิดความ
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ปลอดภัยต่ออาคารสถานที่และต่อพนักงานทุกคน และมี “ระเบียบ

วิธีการปฏิบัติ เรื่องระบบความปลอดภัยสำานักงาน”

  ธนาคารยังมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ

บรรยากาศในการทำางานที่ดี และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม 

เป็นธรรม ด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

ของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงาน

ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการ

ทำางานมากยิ่งขึ้น 

  ธนาคารกำาหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ 

สถานที่ และสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยด้านกายภาพ สถานที่ สภาวะแวดล้อมของทรัพย์สิน

สารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช ้ป้องกัน

การเสียหาย หรือการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวม

ทั้งดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายว่าด้วยเร่ือง

การป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา และประกาศเป็นแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ 

  ธนาคารยังได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีพบ 

ขอ้ผิดพลาดหรือปัญหาในการทำางาน และกรณีรับของขวัญ การบริการ 

หรอืผลประโยชนต์า่งๆ จากบุคคลภายนอก เพ่ือใหเ้กดิความชดัเจน

และเข้าใจการปฏิบัติที่ตรงกัน เป็นการช่วยป้องกัน/แก้ไข ความ 

เสียหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการทำางานหรือการ

ดำาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และบรรยากาศ

ที่ดีในการทำางานด้วย อันแสดงถึงการมีจริยธรรมวิชาชีพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

  ธนาคารได้จัดเตรียมช่องทางสำาหรับรับฟังความคิดเห็น

จากพนักงานในการร้องเรียนปัญหาการทำางาน การบริหารงาน

และการแจ้งเบาะแสการทำางานที่มิชอบผ่านทางช่องทางต่างๆ 

เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) หรือ พนักงาน

สามารถส่งข้อมูลไปที่สายตรวจสอบภายในของธนาคาร หรือสาย

บริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง นอกจากนั้น ธนาคารยังจัดให้มี

กระบวนการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการ

ดำาเนินการใดที่ไม่โปร่งใสซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร

  (รายละเอียดปรากฏตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงาน

อย่างเป็นธรรม) 

 • ด้านเจ้าหนี้

  ธนาคารยึดถือแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไข 

ขอ้ตกลงที่ไดท้ำาไวอ้ยา่งเครง่ครดัดว้ยธนาคารตระหนกัถงึคณุปูการ

สำาคัญที่ธนาคารได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดีจากเจ้าหนี้และ 

ผู้ฝากเงินในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม) 

 • ด้านคู่ค้า 

  ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของคู่ค้าเสมอมา เน่ืองจาก 

ความสำาเรจ็ของธนาคารสว่นหนึง่มาจากการไดร้บัการสนบัสนนุจาก

คู่ค้า ซึ่งธนาคารยึดมั่นในแนวปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคู่ค้าอย่าง

เครง่ครดั และอยูบ่นพืน้ฐานทีมุ่ง่ความสำาเรจ็ในการทำาธรุกจิรว่มกนั 

(รายละเอยีดปรากฏตามรายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเรือ่งการ

ประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม) 

 • สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

  ธนาคารมุ่งดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม บนหลกัการท่ีวา่ การดำาเนนิความรบัผดิชอบ 

ตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มเปน็มากกวา่การนำากำาไรมาดำาเนนิ

กจิกรรมตา่งๆ แตต่อ้งนำาทรพัยส์นิทีม่อียูม่าตอ่ยอดใหเ้กดิประโยชน์

กบัสงัคม สิง่สำาคญัอกีประการกค็อืแนวทางการดำาเนนิธรุกจิของเรา

ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบ

เชงิลบให้มากท่ีสดุ เพือ่สนบัสนนุวสิยัทัศนข์องธนาคารวา่ “ธนาคาร

เพื่อความสำาเร็จของลูกค้า และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม”

  ธนาคารได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่น ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม จากงานประกาศรางวัล SET Awards ประจำาปี 

2556 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงิน 

ธนาคาร (ปี 2555-2556 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน) และได้รับคัดเลือก

เป็น 1 ใน 16 องค์กรเอกชนนำาร่องโครงการ “การพัฒนาพนักงาน

จิตอาสา สู่การพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เพื่อสร้างวัฒนธรรม

จิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยแสดงออกผ่าน

พฤติกรรมของพนักงานและโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ 

  ธนาคารใหค้วามสำาคญักบัการพฒันากระบวนการทำางาน

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และเพิม่ระดบัความพงึพอใจ

ให้กับผู้ใช้บริการ (CSR In Process) อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบัติงานผ่านกระบวนการ 5 ส. การลดเวลาการตรวจสอบพื้นที่

ไกล การลดระยะเวลาปดิบญัชเีชา่ซือ้รถยนตเ์พือ่เพิม่ความพงึพอใจ

ในการบริการ การนำาความเชี่ยวชาญด้านการเงินของบุคลากรมา

ถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

ทางการเงินให้กับลูกค้า พนักงาน เยาวชน และชุมชนรอบข้าง 

เปน็ตน้ ขณะเดยีวกนั ธนาคารมุง่สง่เสรมิการพฒันาทรพัยากรบคุคล

ของประเทศภายใตโ้ครงการ “พฒันาคน พฒันาชาต ิกบัเกยีรตนิาคนิ” 

ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 3 ด้าน คือ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาจริยธรรม

และภูมิคุ้มกันสังคม และบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศลต่างๆ 

และได้จัดตั้งมูลนิธิธนาคารเกียรตินาคินซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน 

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี 2555 เพ่ือสนับสนุนงานด้าน

สาธารณกุศลอื่นๆ ด้วย

  สำาหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคารได้กำาหนด

ระเบยีบวธิกีารปฏบิตัเิรือ่ง “มาตรการประหยดัพลงังานของธนาคาร” 



083รายงานประจำ ปี 2556

ตั้งแต่ปี 2549 และดำาเนินโครงการ Save Energy @ Kiatnakin 

Bank ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีการใช้

พลังงานและทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์

สงูสุด ตลอดจนเปน็การปลกูจติสำานึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังานให้กบั

พนกังานและขยายผลสูค่รอบครัวของพนกังาน นอกจากนี ้ธนาคาร

จัดอบรมการคัดแยกขยะในสำานักงานและที่อยู่อาศัย โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานจิตอาสาที่ทำาหน้าที่ทูตพลังงาน KK 

แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นแกนนำาในการ

รณรงค์อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร

  ในส่วนของการบริหารจัดการสำานักงาน ธนาคารได้ 

ดำาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟจำานวน 6,213 หลอด ในสำานักงาน

ที่อาคารเค ทาวเวอร์ เป็นหลอดผอมประหยัดพลังงาน ซึ่ง

สามารถประหยัดค่าไฟในพ้ืนที่น้ีลงได้ร้อยละ 3.7 สำาหรับสาขา 

ทั่วประเทศนั้น สายเครือข่ายการขายและบริการร่วมกับสาย 

ปฏิบัติการได้รณรงค์เชิงรุกให้ทุกสาขาใช้พลังงานไฟฟ้า นำ้าประปา 

และโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  ธนาคารดำาเนินมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรโดย

เลือกอุปกรณ์สำานักงานและอุปกรณ์อำานวยความสะดวกต่างๆ  

ทีส่นบัสนนุมาตรการประหยดัพลงังานและทรัพยากร เชน่ การเลอืก

ใช้โถสุขภัณฑ์ประหยัดนำ้า การใช้ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้า

อัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ พัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ร่วมกับ

คู่ค้าให้มีการคัดสรรเฉพาะวัสดุที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Green Label 

หรือพสิจูน์ไดว้า่มกีระบวนการผลติทีส่ร้างมลพษิตำา่ รวมทัง้สง่เสรมิ

ให้สาขาทุกแห่งร่วมโครงการ “KK Clean & Green” เพื่อรักษา

มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมและความสะอาด 

และสาขาสีเขียว

  ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานได้ริเ ร่ิมโครงการเพื่อ 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ โครงการ 1 เดือน 1 คน 1 ต้น: มอบ

สวนสวยเพื่อน้องโรงเรียนจารุศรบำารุง ในจังหวัดปทุมธานี,  

ร่วมสนับสนุนโครงการ “คุณ… ช่วยได้ เพียงหยุดใช้รถเดือน 

ละวันเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร” จัดโดยกระทรวงคมนาคม 

กรุงเทพมหานครร่วมกับ จส.100 โครงการ KK กล้าใหม่  

ร้อยดวงใจปลูกป่าชายเลน โครงการ KK ปรับโฉมโรงเรียนใหม่  

มอบรอยยิ้มสดใสให้น้องทุกวัน เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏ 

ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องการร่วมพัฒนาชุมชน

และสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

  ช่องทางการติดต่อ / ร้องเรียนกับคณะกรรมการอิสระ

  ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ธนาคารจัดให้มีช่องทางให้ 

ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ต่อคณะกรรมการอิสระ 

ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakinphatra.com)

4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	

 ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ 

ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) 

รวมทั้งข้อมูลสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร จึงได้มี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของธนาคารที่เป็นปัจจุบันเสมอ 

เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร (www.

kiatnakinphatra.com) พร้อมทั้งมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor  

Relations) ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร และกจิกรรมตา่งๆ ของธนาคาร 

แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยผู้ถือหุ้น

หรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารองค์กรได้ที่ 

 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

  โทรศัพท ์0-2841-5925 

  โทรสาร 0-2841-5529

  อีเมล : investor_relations@kiatnakinphatra.com

  เว็บไซต์ : www.kiatnakinphatra.com

  ที่อยู่ : ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

    ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

    เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 31

    ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

    เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 ธนาคารได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีสำาคัญผ่าน 

ช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ทั้งนี้  

ในปี 2556 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงฝ่ายนักลงทุน

สัมพันธ์ ได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท้ังในและ 

ต่างประเทศในโอกาสต่างๆ ดังนี้

รูปแบบของกิจกรรม จำานวนครั้ง

1. การเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
 (One-on-One Meeting)

43

2. การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 8
3. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4
4. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)  
 ในประเทศ

4

5. การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 (Road show) ต่างประเทศ

9

6. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) 2



084 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

 นอกจากนี้ ผู้บริหารของธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญ

ของงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุนให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เขา้รว่มกจิกรรมของชมรมนกัลงทนุสมัพันธเ์พือ่แลกเปลีย่นความรู ้

ประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บริษัทจดทะเบียน

 ธนาคารยังได้จัดให้คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบ

ตอ่รายงานทางการเงนิควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน

ประจำาปี 2556 นี้ และคณะกรรมการยังดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รายละเอียดของนโยบาย

ผลตอบแทน จำานวนครัง้ของการประชมุ จำานวนคร้ังทีก่รรมการเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการ

เปิดเผยผลตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งแสดงไว้ใน

ตารางผลตอบแทนของกรรมการแล้ว

5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • โครงสร้างกรรมการ

  คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 15 

คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 

คน กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร 6 คน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกำากบั

ดแูลกจิการทีดี่ ธนาคารไดแ้ตง่ตัง้กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหารขึน้เปน็

ประธานกรรมการธนาคาร มปีระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ซึง่ไมไ่ดเ้ปน็

บุคคลเดียวกัน ทำาให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย 

การกำากับดูแลและการบริหารงานประจำาออกจากกันอย่างชัดเจน 

มีรายละเอียดดังนี้

 	 ประธานกรรมการ

  รบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการของธนาคารในการดำาเนนิการ

ให้กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีผลในทางปฏิบัติ และผลักดัน 

ใหผ้ลการดำาเนนิงานบรรลเุป้าหมายทีค่ณะกรรมการธนาคารกำาหนด

ไว้ โดยกำากับดูแลให้มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดำาเนิน

ธุรกิจและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ

หุ้นและรักษาภาพลักษณ์ของธนาคารให้เป็นที่เชื่อถือของทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  กำากับดูแลองคก์รใหเ้ป็นไปตามทศิทาง วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

และแผนกลยุทธ์ที่กำาหนด สร้างให้การดำาเนินการขององค์กรทุกๆ 

ด้านมีการกำากับดูแลที่เหมาะสมและมีการบริหารจัดการตามหลัก

บรรษัทภิบาลที่ดี โดยจัดให้มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และ  

ระบบควบคุมให้การดำาเนินงานขององค์กรมีความโปร่งใส จรรยาบรรณ 

และมีความชัดเจน ตลอดจนมีระบบควบคุมภายใน การกำากับ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการบริหารความเสี่ยงที่พอเพียง เป็นไป

ตามกฎหมาย และกฎระเบียบของทางการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์

สงูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ รวมทัง้สรา้งความนา่เชือ่ถอื และความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมที่ดีขององค์กร

  ฝ่ายจัดการซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของประธานเจ้า

หน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจประจำาวันของ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คณะ

กรรมการธนาคารจะไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งในภาระหนา้ทีข่องฝา่ยจดัการ

หรอืในการนำานโยบายของคณะกรรมการธนาคารไปใชใ้นทางปฏบิตั ิ

โดยความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการธนาคารและฝา่ยจดัการเปน็

ไปในรูปแบบการทำางานร่วมกัน 

  กรรมการอิสระ

  ธนาคารได้กำาหนดความหมายคำานิยามกรรมการอิสระ 

ท่ีธนาคารกำาหนดไว ้ซึง่เขม้งวดกวา่ขอ้กำาหนดขัน้ตำา่ของสำานกังาน 

คณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 

ท้ังหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของ

ธนาคาร เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วทัง้ในปจัจบุนัและ

ในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณทีี่

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร

  (3) ไมเ่ปน็บคุคลท่ีมคีวามสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดย

การจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ปน็ บดิามารดา คูส่มรส 

พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 

ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำานาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะท่ีอาจเปน็การขดัขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น

ท่ีมีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำารายการ 

ทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
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การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  

คำา้ประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์

อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่

ตอ้งชำาระตอ่อกีฝา่ยหน่ึง ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธิ

ของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่า

กวา่ ทัง้นี ้การคำานวณภาระหน้ีดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธกีารคำานวณ 

มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม 

แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน

ระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของ

ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของ

ธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งใน

ปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึง 

รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการเงนิ 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ

ธนาคารและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

  (7) ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเปน็ตวัแทน

ของกรรมการของธนาคาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรือผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูท้ี่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  (8) ไมป่ระกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดียวกนัและเปน็การ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  

ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียั

กับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

  (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของธนาคาร ภายหลังได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ขอ้ที ่1 - 9 แลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของธนาคาร บริษทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลำาดับเดียวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อีำานาจ 

ควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective Decision) ได้ 

  คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุด

ย่อย 5 คณะ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่างๆ  

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ และกำากับกิจการ โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำานาจ

หน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการแล้ว

 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  รายละเอียดกลา่วไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” แลว้

 • วิสัยทัศน์และภารกิจองค์กรของธนาคาร

  คณะกรรมการธนาคารพิจารณาทบทวนและอนุมัติ 

วสิยัทศัน ์และภารกจิองคก์รอยา่งสมำา่เสมอ โดยการพจิารณารว่มกบั 

คณะกรรมการบริหารเพื่อปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำาเนิน

ธุรกิจของธนาคารในอนาคต ณ ธันวาคม 2553 คณะกรรมการ

ธนาคารได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและ 

ค่านิยมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ

ของธนาคาร 

 • จริยธรรมทางธุรกิจ

  กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรตระหนักถึงความ

สำาคัญของการมีชื่อเสียงที่ดี ดังนั้น การดำารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ 

ที่ลูกค้า ผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

ทั่วไปมีต่อกลุ่มธุรกิจการเงินของเราถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ  

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนที่พึงปฏิบัติ พวกเราทุกคน 

ต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ 

ท่ีกำากับหรือใช้กับธุรกิจของเรา ปฏิบัติตามมาตรฐานและดำาเนิน

ธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม โดยยึดถือหลักของการให้บริการที่มี

มาตรฐานและยึดมั่นในคุณธรรม เพราะการดำาเนินธุรกิจของเรา

อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้าและ

ประชาชนทั่วไป 

  ในปี 2556 คณะกรรมการได้อนุมัติจรรยาบรรณในการ

ดำาเนนิธรุกจิ (Guidelines for Business Conduct) สำาหรบักรรมการ 

เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  

เพื่อให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มธุรกิจการเงิน 

เกียรตินาคินภัทร มีกรอบการดำาเนินงานท่ีมีมาตรฐานร่วมกันและ

ยึดมั่นในคุณธรรม คณะกรรมการธนาคารจึงได้อนุมัตินโยบายเรื่อง

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน 

ภัทร ซึ่งระบุหลักการสำาคัญๆ ที่ควรยึดถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้  

1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2) การหาผลประโยชน์ 

จากธนาคาร 3) หน้าท่ีในการรักษาความลับ 4) การปฏิบัติอย่าง

เป็นธรรม 5) การเคารพผู้อ่ืน 6) การรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

ของธนาคาร 7) การปฏิบัติตามกฎหมาย 8) การสื่อสารที่เป็น 
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ลายลักษณ์อักษรและทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 9) หน้าท่ี 

ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ โดยได้เปิดเผย 

รายละเอียดดังกล่าวในเ ว็บไซต์ของธนาคารแล้ว (www. 

kiatnakinphatra.com) รวมทั้งได้ส่ือสารและเผยแพร่ผ่านระบบ

อินทราเน็ตของธนาคารด้วย (KK world) เพื่อให้พนักงานและ 

ผู้บริหารได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิด

รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำาหนดนโยบาย 

และข้ันตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร โดยกำาหนดให้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องงดออกเสียง 

ลงมติในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบันทึก

ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำาหนด

ราคาและเง่ือนไขเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก ซ่ึงได้ 

เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญาไว้ในรายงานประจำาปี 

และแบบ 56-1 แล้ว

  นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำาหนดเป็นนโยบายให้

กรรมการและผูบ้รหิารของธนาคารตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของ

ตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 30 วันทำาการนับแต่วันที ่

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัท 

และเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย

ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 

7 วันทำาการนับแต่วันที่ธนาคารได้รับรายงานนั้น และรายงานให้ที่

ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  ในปี 2556 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติหลักเกณฑ์

เรือ่งการเปดิเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการรายงานการกระจาย

หุน้ เพ่ือเปน็การปฏบิติัตามเกณฑข์องคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผย

  รายการทีเ่ก่ียวโยงกนั (Connected Transaction) และการ

รายงานการกระจายการถือหุ้น (Strategic Shareholders) ธนาคาร

จึงกำาหนดให้กรรมการ และ ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

ตามแบบรายงานที่ธนาคารกำาหนด เพื่อความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร

และผู้ถือหุ้นทุกราย

 • ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

  ธนาคารใหค้วามสำาคญัตอ่ระบบการควบคมุและตรวจสอบ

ภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน 

โดยมีการกำาหนดอำานาจหนา้ทีข่องผูป้ฏบัิตงิาน และผูบ้ริหารไวเ้ปน็

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

ผู้ควบคุม และผู้อนุมัติออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และ 

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการควบคุมการใช้

ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ รายงานทางการเงินของธนาคารที่ 

เปิดเผยต่อสาธารณะจัดทำาขึ้นตามหลักการและมาตรฐานทาง 

บัญชีที่บังคับใช้ในธุรกิจสถาบันการเงินภายใต้การตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชีภายนอก โดยในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกรวม 4 ครั้ง เพื่อรับทราบ 

ผลการตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ สำาหรบัการตดิตาม 

ปรับปรุงแก้ไข มีการสอบทานระบบการควบคุม การเสนอรายงาน

ต่อผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

  ธนาคารมีสายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อ

ให้มัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิท่ีสำาคญัของ

ธนาคารได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนดและมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่

เกี่ยวข้องกับธนาคาร และเพื่อให้สายตรวจสอบภายในมีความอิสระ 

สามารถทำาหนา้ท่ีตรวจสอบและถว่งดลุไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คณะกรรมการ

จึงกำาหนดให้สายตรวจสอบภายในรายงานผลตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร

  นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนได้พิจารณาทบทวน

ระบบการควบคุมภายในของธนาคารให้มีความถูกต้อง รัดกุม 

ตามแนวทางท่ีกำาหนด คณะกรรมการธนาคารจึงมีการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี โดยสายตรวจ

สอบภายในเป็นผู้รวบรวม สรุปผล นำาเสนอในรายงานประจำาปี  

และเปิดเผยต่อสาธารณะ 

  คณะกรรมการตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในเป็น 

กระบวนการท่ีสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ทำาให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำากับ

การปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกำากบักจิการ เปน็ผูท้ำาหนา้ทีก่ำากบัดแูล

ให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคารให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  

กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั มาตรฐานแนวปฏบิตัทิีบ่งัคบัใชก้บัธรุกรรมตา่งๆ 

รวมถงึประเพณทีีถ่อืปฏบิตัิในตลาดมาตรฐานในวชิาชพี บทบญัญัติ

เกี่ยวกับการกับดูแลท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายด้าน 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยผ่านหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ รวมท้ังกำาหนดให้มีระบบการกำากับดูแลการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ และการกำากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ 

สายกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีความเป็นอิสระท่ีจะกำากับ

ดูแลให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ท่ีดีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการ 

จึงกำาหนดให้สายกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รายงานผลการ

ปฏบิตังิานโดยตรงตอ่คณะกรรมการกำากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์

และกำากับกิจการและคณะกรรมการธนาคาร

 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการธนาคารมีการกำากับดูแลการบริหาร 

ความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด  
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โดยธนาคารมีนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมท้ัง

องค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงมีการทบทวน

ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่าง 

ต่อเนื่อง คณะกรรมการยังให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัย 

ล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงมีสายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ

รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำา 

 • การประชุมคณะกรรมการ

  ธนาคารมีการกำาหนดวันประชุมและกำาหนดวาระการ

ประชุมประจำาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี และเลขานุการบริษัท

จะแจ้งกำาหนดวันประชุมและกำาหนดวาระการประชุมทั้งปีให้

กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป 

เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้  

และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม

ได้ โดยเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือ

เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ

การประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน

วันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียง

พอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน โดยกรรมการ

แต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

และมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ท้ังน้ี 

วาระการประชุมจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

เพ่ืออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา และวาระติดตามผลการดำาเนินงาน

เป็นประจำา 

  นอกจากนั้น ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาการประชุม

ไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำาเสนอรายงาน และมากพอที่

กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญอย่างรอบคอบ มีการจัดทำา

รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการทุกคร้ัง พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงในปี 2556 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการธนาคาร

มีการประชุมรวม 9 ครั้ง 

  ทั้งนี้ ประธานกรรมการยังสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

และสร้างความคุ้นเคยกับคณะกรรมการ และธนาคารยังเปิดโอกาส

ใหค้ณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูทีจ่ำาเป็นเพิม่เตมิจากประธานเจา้

หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และประธานธรุกจิ เลขานกุาร

บริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นได้ ภายในขอบเขตนโยบายที่

กำาหนดไว ้ซึง่รวมถงึการเปิดโอกาสใหก้รรมการที่ไมไ่ดเ้ปน็ผูบ้รหิาร

ได้มีโอกาสประชุมภายในร่วมกันเอง เพื่อเป็นการอภิปรายปัญหา

เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ 

  โดยในปี 2556 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการ 

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ด้วยจำานวน 1 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุม 

คณะกรรมการทราบ 

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำาหนด และมีส่วนร่วม 

ในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ

ของธนาคาร ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็น

ไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีกำาหนดไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการประชุม

ถ่ายทอดแผนธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน มีการรายงานผลการดำาเนินงานท่ีเกิด

ขึ้นเทียบกับเป้าหมายให้พนักงานทราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งจัด

ให้มีระบบการควบคุมภายใน การกำากับดูแลกิจการ และการบริหาร

ความเสี่ยงที่ดี 

  นอกจากนั้น คณะกรรมการธนาคารทั้งหมดยังได้ 

เข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ธนาคาร 

จะมีการชี้แจงถึงขอบเขตหน้าท่ี รวมถึงการให้ข้อมูลพื้นฐานของ

ธนาคารเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการ

ธนาคาร 

  ในปี 2556 มีกรรมการ 4 คน ได้เข้ารับการอบรมใน 

หลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

จดัขึน้ ไดแ้ก ่นายสพุล วธันเวคนิ นายเชษฐ ์ภทัรากรกลุ ดร.อนมุงคล 

ศริเิวทนิ และนายประวทิย ์วรตุบางกรู (ธนาคารไดแ้สดงรายละเอยีด

การอบรมของกรรมการในหมวดประวัติคณะกรรมการ) 

 • การดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ

  ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีข้อกำาหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ตามประกาศที่ สนส. 60/2551 ลว.3 สิงหาคม 2551 ที่กำาหนดให้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเป็นประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการ

เป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มี

อำานาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทท่ีมิใช่กลุ่มธุรกิจ 

ให้นบัแตล่ะบรษัิทเปน็หนึง่กลุม่ธรุกจิ ท้ังนี ้ธนาคารไดเ้ปดิเผยขอ้มลู

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคนรวมถึงกรรมการบริหาร  

ในรายงานประจำาปีหัวข้อคณะกรรมการธนาคารและคณะผู้บริหาร 

  ก่อนท่ีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของธนาคารจะเข้าดำารง 

ตำาแหน่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของธุรกิจอื่น กรรมการ

คนดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากธนาคาร และในกรณท่ีีกรรมการ 

ที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ 
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จากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

 • การดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน 

ธุรกิจหรือเทียบเท่าของธนาคารสามารถดำารงตำาแหน่งประธาน

กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3  

กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

หรอืกรรมการผูม้อีำานาจลงนามในบริษทัขา้งตน้ หากเป็นในบรษัิทท่ี

มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ

  ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่าของธนาคารจะเข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ เจา้หนา้ที ่หรอืพนักงานของธุรกจิอืน่ ผูบ้ริหารคนดงักลา่ว 

จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายกำากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ ่และประธานธรุกจิหรือเทยีบเทา่ของธนาคาร 

จะดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบก่อน 

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ สำานักเลขานุการบริษัท 

รบัผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสำาหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย 

รายงานประจำาปเีลม่ลา่สดุ ซึง่ประกอบดว้ย พนัธกจิ วสิยัทศัน ์คา่นยิม 

องค์กร และรายละเอียดการดำาเนินธุรกิจของธนาคารในรอบปี ข้อบังคับ 

และหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร คู่มือสำาหรับกรรมการและ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 • วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

  (1) ธนาคารกำาหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 18 ของธนาคารว่า

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง จะมีการให้กรรมการ

ออกจากตำาแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออก

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกในจำานวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่ง

ในสามทีสุ่ด และกรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งอาจไดรั้บเลอืกให้กลบั

เข้ามารบัตำาแหนง่ไดอี้ก ทัง้นีก้ารดำารงตำาแหนง่ของกรรมการแตล่ะ

วาระมีอายุเฉลี่ย 3 ปี 

  (2) ธนาคารไม่จำากัดจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งของ

กรรมการธนาคาร เพื่อมิให้ธนาคารสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้ง

กรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกับ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็น

ปัจจัยสำาคัญสำาหรับความสำาเร็จในการกำากับดูแลกิจการ

  (3) วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย  

3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ กำาหนดให้วาระการดำารงตำาแหน่ง 

เท่ากับระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้  

ผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์และกำากับกิจการจะมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี

  ในปี 2556 มีกรรมการชุดย่อยท่ีครบวาระการดำารงตำาแหน่ง 

2 คน คือ 

  1) นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล ประธานกรรมการกำากับการปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  2) นายประวิทย์ วรุตบางกูร กรรมการกำากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ และกรรมการตรวจสอบ 

  โดยทั้ง 2 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

ในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง 

 • แผนพฒันาเพือ่ทดแทนตำาแหนง่งาน (Succession Plan) 

  คณะกรรมการธนาคารมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ 

มีการกำาหนดนโยบายการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Succession 

Plan) เพื่อดำาเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำาแหน่งงานตั้งแต่ระดับ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป รวมถงึประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

(CEO) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) ต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารมีความต่อเนื่อง 

และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของสถาบันการเงิน 

  โดยในปี 2556 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนของธนาคารไดท้บทวนและพจิารณา

แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำาแหน่งงานประจำาปี 2556 ของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) 

และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้ไดก้ำาหนดกระบวนการและเครือ่งมอืท่ี

เหมาะสมในการวางแผนและพฒันาผูส้บืทอดตำาแหนง่ เพือ่ใหม้ัน่ใจ

ว่าธนาคารมีระบบการสรรหา คัดเลือก รักษา และพัฒนาขีดความ

สามารถและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดำารงตำาแหน่ง

งานท่ีมีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคารและกำาหนด

ให้มีการทบทวนแผนและความก้าวหน้าของแผนเป็นประจำาทุกปี  

(รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้ใน การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง) 

  ธนาคารใหค้วามสำาคญักบัการวางแผนผูส้บืทอดตำาแหนง่ 

(Succession Plan) เป็นอย่างมาก โดยมีแนวนโยบายท่ีโปร่งใส 

มีกระบวนการและเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมในการ

วางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคารมีระบบ

การสรรหา คัดเลือก รักษา และพัฒนาขีดความสามารถและเตรียม

ความพร้อมของบุคลากร ในการดำารงตำาแหน่งงานที่มีความสำาคัญ

ตอ่การดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร รวมทัง้ ยงักำาหนดใหม้กีารทบทวน

แผนและความก้าวหน้าของแผนเป็นประจำาทุกปี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล นายประวิทย์ วรุตบางกูร และ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และในปี 2556 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยได้ดำาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในกฎบัตร สรุปดังนี้ 

• ในทุกไตรมาสได้ทบทวนรายงานทางการเงินโดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายงานการเงินและงบประมาณ และ ผู้สอบบัญชี

ภายนอกของธนาคารเพื่อพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ จากการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก

โดยไม่มีผู้บริหารที่รับผิดชอบอยู่ด้วย

• สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินประสิทธิผล

และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบควบคุมความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณารายงานการประเมนิระบบควบคมุภายในและดแูลใหม้กีารทบทวนระบบควบคมุภายในกรณเีรือ่งทีม่คีวามเสีย่งในดา้นความปลอดภยั

ของข้อมูลเพื่อให้มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และพิจารณาผลการตรวจสอบการบริหารร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทสำาหรับการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบภายในประจำาปี 2557

• สอบทานการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งธนาคาร โดยการสอบ

ทานการบริหารความเสี่ยงผ่านการรายงานของสายงานบริหารความเสี่ยง และสายตรวจสอบภายใน โดยมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ ข้อบ่งชี้

ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามผลความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส มีการกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่

สำาคญั ซึง่ถอืเปน็ระบบเตอืนภยัลว่งหนา้ มกีารจดัทำาแผนการดำาเนนิการกรณเีกดิเหตกุารณว์กิฤตใหเ้หมาะสมตามสถานการณ ์มกีารกำาหนด

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และ ระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได ้รวมทัง้มกีารทบทวนความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณป์จัจบุนัตามนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงที่ธนาคารกำาหนด และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้าน

ตลาด ด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคาร

มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

• ทบทวนการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และพจิารณาการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั และการทำารายการระหวา่งกนัโดยถอืหลกัความโปรง่ใส

และการเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอเปน็หลกัในการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายของธนาคารและเปน็ไปตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดี

• ทบทวนระบบการกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคารรวมถึงการปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการให้ถูกต้อง

• พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอกในการทำาหน้าที่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจ

สอบยังได้พิจารณาและเสนอแนะรายชื่อผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 ต่อคณะกรรมการธนาคาร

เพื่อพิจารณา 

ในการดำาเนนิงานตามบทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้บทวนและพจิารณาการดำาเนนิงานหลกัของธนาคารโดยพจิารณารว่ม

กับผู้บริหารของธนาคารที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากระบวนการจัดทำางบการ

เงินของธนาคารมีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของธนาคารได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

ถือปฏิบัติอยู่ในประเทศไทย เชื่อถือได้ ซึ่งได้นำาระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว
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  นายพิชัย ดัชณาภิรมย์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ทะเบียนเลขที่ 4301 หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชร

ปกรณ์ ทะเบียนเลขที่ 3427 หรือนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3809 แห่งสำานักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 

โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำาปี 2557 และได้ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 ต่อคณะ

กรรมการธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ประธาน และกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน จำานวนทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

(1) นายมานพ พงศทัต ประธาน (กรรมการอิสระ)

(2) นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3) นายสุรพล กุลศิร ิ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่ประชุม คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

(1) นายมานพ พงศทัต  ประธาน (กรรมการอิสระ)

(2) นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(4) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ  (กรรมการอิสระ)

(5) นายสุรพล กุลศิร ิ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่กำาหนด 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนว่าจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดังนี้

เดิม
(1) นายมานพ พงศทัต ประธาน (กรรมการอิสระ)

(1) นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(1) นายพงษ์เทพ ผลอนันต ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(1) นายสุรพล กุลศิริ กรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา มีการประชุม 7 ครั้ง  คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่มีอย่างเคร่งครัด มีการเสนอชื่อบุคคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการ

ดำาเนนิธุรกจิขององคก์ร โดยคำานึงถงึคณุสมบัตขิองคณะกรรมการธนาคารท่ีตอ้งประกอบดว้ยบคุคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์

ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม กำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญข่ึน้ไป กำาหนดแนวทางการประเมนิผลงานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แตผู่ช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป เพือ่พจิารณาปรบั 

ผลตอบแทนประจำาปีโดยคำานงึถงึหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบและความเสีย่งท่ีเกีย่วขอ้ง รวมถงึความสำาคญักบัการเพิม่มลูคา่ของสว่นผูถ้อืหุน้

ในระยะยาวประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและแผนสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำารายงานกำาหนดค่าตอบแทน 

และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำาปี 2556 แล้ว

    นายมานพ พงศทัต
    ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน

ใหม่
(1) นายมานพ พงศทัต ประธาน (กรรมการอิสระ) 

(2) นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(3) นายประวิทย์ วรุตบางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ)

(4) ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน กรรมการ (กรรมการอิสระ)
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รายงานคณะกรรมการกำ กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำ กับกิจการ

คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดมี นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการ

อิสระ เป็นประธานคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ นายประวิทย์ วรุตบางกูร กรรมการอิสระ นายธานินทร์  

จิระสุนทร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนางภัทรพร มิลินทสูต ประธานเจ้าหน้าท่ีกำากับดูแลกิจการ เป็นกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ด้านการกำากับดูแลการดำาเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ รวม

ถึงการกำากับดูแลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี สำาหรับปี 2556 คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ มีการประชุม

รวม 7 ครั้ง ซึ่งมีการดำาเนินการที่สำาคัญดังนี้

• พิจารณาปรับปรุงนโยบายหลักของธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

พิจารณาอนุมัติ ได้แก่

 -	 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	 ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซ่ึงได้กำาหนดหลักการสำาคัญเพ่ือใช้ในการดำาเนินธุรกิจ 

   ของธนาคารและบริษทัในกลุม่ธรุกจิฯ เพือ่ใหท้กุคนถอืปฏบิตัริว่มกนั โดยยดึถอืแนวทางการดำาเนนิธรุกจิภายใตก้ฎหมาย กฎระเบยีบ  

   และหลักธรรมาภิบาล 

 -	 หลักการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร ซ่ึงได้ปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการกำากับดูแล 

   กจิการของบรษิทัจดทะเบียนเพิม่เตมิ และเป็นการยกระดบัการกำากบัดแูลกจิการของธนาคารใหส้ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัมาตรฐาน 

   สากลมากยิ่งขึ้น 

 -	 หลักการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร เพ่ือกำาหนดให้ธนาคารมีนโยบายท่ีชัดเจนและครอบคลุมแนวทาง 

   การดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบันของธนาคาร สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจฯ และหลักการกำากับ 

   ดูแลกิจการของธนาคาร

• พิจารณาอนุมัติแผนงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำาปี 2556 ของฝ่ายกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร 

• พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำาปี 2555 ก่อนนำาส่งหน่วยงานทางการที่กำากับดูแล

• รบัทราบรายงานปฏบัิตติามกฎเกณฑข์องธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทร ท่ีนำาเสนอโดยฝา่ยกำากบัการปฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของธนาคารและ

กลุ่มธุรกิจฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางการกำาหนด

• รับทราบกฎเกณฑ์ภายในและกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคารที่มีนัยสำาคัญ ทั้งที่บังคับใช้ใหม่  

และกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้คำาแนะนำา เสนอแนะแนวทางการกำากับดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีการปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ในปี 2556 ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติยศที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานของธนาคารในการยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำากับดูแล

กิจการที่ดีดังนี้

• การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2556 ระดับดีเลิศ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2550-2556)  

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.)

• รางวัล SET Award ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2550-2556) และ

• รางวัล SET Award ดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม “ดเีดน่” ในกลุม่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่มีลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสงูกวา่ 10,000 

ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (ปี 2555 - 2556) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 

ธนาคารเช่ือม่ันว่า การดำาเนินธุรกิจด้วยการยึดถือหลักธรรมาภิบาลและการกำากับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความ 

เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร ซ่ึงธนาคารพร้อมจะยึดถือ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดไป

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล
ประธานคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ
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1) หุ้นสามัญของธนาคารจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ชื่อ “KKP” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ธนาคารมีหุ้นสามัญจำานวนทั้งสิ้น 838,833,109 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำาระแล้ว ดังนี้ 

 • ทุนจดทะเบียน 8,523,372,680 บาท

 • ทุนชำาระแล้ว  8,388,331,090 บาท

 ตามที่ธนาคารได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2553  

โดยในปี 2556 มีการเปิดให้ใช้สิทธิรวม 4 ครั้ง ในวันท่ี 30 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตามลำาดับ (หากวัน 

ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำาการของธนาคารให้เลื่อนเป็นวันทำาการถัดไป) ซึ่งมีผู้ขอใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเป็นจำานวนรวม 5,309,200 หุ้น 

(หุ้นสามัญจำานวน 154,350 หุ้น จะเริ่มซื้อขายวันที่10 มกราคม 2557) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำานวนหุ้นสามัญเป็น 838,987,459 

หุ้น มีทุนชำาระแล้ว 8,389,874,590 บาท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2557)

2) ธนาคารไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1)	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของธนาคาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2556 เพื่อกำาหนด 

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนี้

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น	 ร้อยละ

1. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH/1  71,618,397 8.57

2. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS  37,429,463 4.48

3. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,157,761 4.21

4. บริษัท นำ้าตาลตะวันออก จำากัด /2  34,750,804 4.16

5. CHASE NOMINEES LIMITED 42  31,381,500 3.75

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  30,842,685 3.69

7. CHASE NOMINEES LIMITED 30  22,466,422 2.69

8. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำากัด  20,693,600 2.48

9. นางวรรณสมร วรรณเมธี  19,996,003 2.39

10. บริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัด (มหาชน)  17,467,143 2.09

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 321,803,778 38.50

ผู้ถือหุ้นอื่น 514,024,881 61.50

ยอดรวมทุนชำาระแล้ว 835,828,659 100.00

จำ นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ ระแล้ว

ผู้ถือหุ้น

แบ่งตามสัญชาติผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น	 ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 555,551,199 66.47

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 280,277,460 33.53

หมายเหตุ : 
/1 การถือหุ้นโดย CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH เป็นการถือหุ้นเพื่อ RPIC Pte. Ltd.
/2 บริษัท นำ้าตาลตะวันออก จำากัด ถือหุ้นโดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ร้อยละ 12.5 และนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน ร้อยละ 25.6 ซึ่งถือหุ้นในธนาคาร 

 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.9 ตามลำาดับ
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การออกหลักทรัพย์อื่น

 •	หุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน	270	วัน	ประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธ	ิมูลค่า	15,051.46	ล้านบาท	

ชื่อหุ้นกู้
จำานวน

(ล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้ อายุ	(เดือน)

วันครบกำาหนด

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
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

2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต 

 ไม่มี - 

1.	หุ้นกู้	

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาวและระยะสั้นคงเหลือรวมมูลค่าทั้งสิ้น 31,211.46 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้
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 •	หุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556	มูลค่า	19,160	ล้านบาท 

ชื่อหุ้นกู้
จำานวน

(ล้านบาท)
วันออกหุ้นกู้ อายุ	(ปี)

วันครบกำาหนด

ไถ่ถอน

ยอดคงเหลือ

(ล้านบาท)

Coupon	(p.a.)

(ร้อยละ)
KK186A 650.00 1 มิ.ย. 54 7 1 มิ.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

ชื่อหุ้นกู้
จำานวน

(ล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้ อาย	ุ(เดือน)

วันครบกำาหนด

ไถ่ถอน

ยอดคงเหลือ

(ล้านบาท)

Coupon	(p.a.)

(ร้อยละ)
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 มิ.ย. 57 180.00 3.13

รวม 15,051.46 15,051.46
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2.	ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	

 ในปี 2556 ธนาคารคงเหลือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 

หุ้นสามัญของธนาคารที่เสนอให้กรรมการ และ/หรือ พนักงานของ

ธนาคาร และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทย่อย 

(ESOP Warrant) เพียง 1 รายการ คือ ESOP Warrant รุ่นที่ 2 

(ESOP-W2) ซึง่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2553 เมือ่วนัท่ี 22 

เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้ออกเป็นจำานวนไม่เกิน 26,000,000 

หน่วย ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย และมีมติให้ออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนใหม่จำานวน 26,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ดังกล่าว 

รายละเอียด
การใช้สิทธิ

ครั้งที่	7 ครั้งที่	8 ครั้งที่	9 ครั้งที่	10

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

จำานวนผู้ขอใช้สิทธิ (ราย) 81 24 169 20

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) 1,231,800 918,600 3,004,450 154,350

จำานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 1,231,800 918,600 3,004,450 154,350

จำานวนคงเหลือใบสำาคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 17,288,550 16,369,950 13,365,500 13,211,150

จำานวนคงเหลือหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (หุ้น) 17,288,550 16,369,950 13,365,500 13,211,150

จำานวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ (บาท) 36,054,786 26,887,422 87,940,251.50 4,517,824.50

 ESOP-W2 มีกำาหนดการใช้สิทธิทุกวันท่ี 30 ของเดือน 

มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม มีกำาหนดการใช้สิทธิครั้งแรก

วันที่ 30 กันยายน 2554 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

โดยสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญใหม่ในสัดส่วน 1:1 และราคาการ

ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 29.27 บาทต่อหน่วย 

 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ธนาคารได้รายงานการ

เปลี่ยนแปลงการจัดสรร ESOP-W2 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีการยกเลิกใบสำาคัญแสดงสิทธิท้ังสิ้นจำานวน 

110,000 หนว่ย สง่ผลใหม้จีำานวนใบสำาคญัแสดงสทิธทิี่ไดร้บัจัดสรร

คงเหลือ 25,890,000 หน่วย และมีกำาหนดการใช้สิทธิในปี 2556 

จำานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

 ผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 จะทำาให้จำานวนหุ้นสามัญและทุนชำาระแล้วของธนาคารเปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายละเอียด
การใช้สิทธิ

ครั้งที่	7 ครั้งที่	8 ครั้งที่	9 ครั้งที่	10

จำานวนหุ้นสามัญเดิมก่อนการใช้สิทธิ (หุ้น) 833,678,259 834,910,059 835,828,659 838,833,109

จำานวนหุ้นสามัญใหม่หลังการใช้สิทธิ (หุ้น) 834,910,059 835,828,659 838,833,109 838,987,459

ทุนชำาระแล้ว (บาท) 8,349,100,590 8,358,286,590 8,388,331,090 8,389,874,590
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 

ของกำาไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร โดยการ

จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อธนาคารมีกำาไรที่สมควรจะทำา 

เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม 

คราวต่อไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำานึงถึงผลประกอบการ 

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และระดับความเพียงพอของ

เงนิกองทนุของธนาคาร ซึง่ครอบคลมุแผนการทำาธรุกจิ ความเสีย่ง

ของธุรกิจธนาคารทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต และผลกระทบ 

ทั้งก่อนและหลังจ่ายเงินปันผลนั้นๆ

นอกจากนี้ ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลในระดับที่ไม่ทำาให้

อตัราสว่นเงนิกองทนุตอ่สนิทรัพยเ์สีย่งในภาวะปกต ิตำา่กวา่ระดบัเงนิ

กองทุนขั้นตำ่าท่ีต้องดำารงในภาวะปกติ ท่ีกำาหนดเอาไว้ในข้อความ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ของธนาคาร 

รวมท้ังไมเ่ปน็อปุสรรคตอ่ธนาคารในการทยอยเพิม่ระดบัเงนิสำารอง

ท่ีมีต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ให้มีระดับทัดเทียมกับค่าเฉลี่ย

ของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบ ตามนโยบายการกันเงินสำารอง

ของธนาคาร

ธนาคารไมไ่ดก้ำาหนดอตัราสว่นในการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั

ย่อยใหแ้ก่ธนาคาร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลของบริษทัยอ่ย

จะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น และต้อง

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการ 

จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและ

แผนการดำาเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทเป็นสำาคัญ
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คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 15 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร 6 คน ดังนี้ 

 1. นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 2. นายพิชัย ดัชณาภิรมย ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. รศ.มานพ พงศทัต กรรมการ กรรมการอิสระ

 4. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการ กรรมการอิสระ

 5. นายประวิทย์ วรุตบางกูร กรรมการ กรรมการอิสระ

 6. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน กรรมการ กรรมการอิสระ

 7. นายพงษ์เทพ ผลอนันต ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 8. นายธานินทร์ จิระสุนทร กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 9. นายสุรพล กุลศิริ* กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน* กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

11. นายบรรยง พงษ์พานิช* กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 12. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์* กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

13. นายกฤติยา วีรบุรุษ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

14. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน* กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

15. นายประชา ชำานาญกิจโกศล กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ เลขานุการบริษัท

  หมายเหตุ * เป็นกรรมการมีอำานาจลงนามผูกพันธนาคาร 

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการธนาคาร



099รายงานประจำ ปี 2556

รายชื่อกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในป	ี2556

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ระหว่างปี

กรรมการ
ธนาคารรวม	

9	ครั้ง

ตรวจสอบรวม	
8	ครั้ง

สรรหาและ
กำาหนดค่า

ตอบแทนรวม	
7	ครั้ง

กำากับการ
ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และ
กำากับกิจการ
รวม	7	ครั้ง

บริหารความ
เสี่ยงรวม	10	

ครั้ง

บริหารรวม
16	ครั้ง

 1. นายสุพล วัธนเวคิน 9/9 - - - 10/10 16/16 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ในฐานะที่ปรึกษา

 2. นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ 9/9 8/8 - - -

 3. รศ.มานพ พงศทัต 6/9 - 6/7 - - -

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

 5. นายประวิทย์ วรุตบางกูร 9/9 8/8 1/1 7/7 - - 25 กรกฎาคม 2556 ได้รับการ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

 6. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน 8/9 8/8 1/1 - - - 25 กรกฎาคม 2556 ได้รับการ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

 7. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 8/9 - 6/6 - - - 25 กรกฎาคม 2556 ออกจากการ
เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

 8. นายธานินทร์ จิระสุนทร 9/9 - - 7/7 - -

 9. นายสุรพล กุลศิริ 9/9 - 6/6 - - - 25 กรกฎาคม 2556 ออกจากการ
เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

 10. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 8/9 - 5/6 - - 10/11 28 มนีาคม 2556 ไดร้บัการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการบริหาร
25 กรกฎาคม 2556 ออกจากการ
เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

 11. นายบรรยง พงษ์พานิช 9/9 - - - 9/10 16/16

 12. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ 9/9 - - - 9/10 16/16

 13. นายกฤติยา วีรบุรุษ 4/4 - - 8/8 16/16 8 มีนาคม 2556 ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง  
18 พฤษภาคม 2556 ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทน
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐ์พงศ์

 14. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 8/9 - - - - 16/16

 15. นายประชา ชำานาญกิจโกศล 5/5 - - - 9/10 14/16 25 เมษายน 2556 ได้รับการ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทน
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

หมายเหตุ : กรรมการที่ลาออกระหว่างปี
  1. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคารและไม่ต่อวาระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 
  2. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐ์พงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคาร	และคณะกรรมการชุดย่อยในปี	2556
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ผู้บริหารมีจำานวน 16 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประธาน

ธุรกิจตลาดทุน และประธานสายงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ผู้บริหาร

ลำาดับ ชื่อ	-	สกุล ตำาแหน่ง
1 นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์
3 นายกฤติยา วีรบุรุษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานธุรกิจตลาดทุน ประธานสายกลยุทธ์
4 นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ
5 นายประชา ชำานาญกิจโกศล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี้
6 นายชวลิต จินดาวณิค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ
7 นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อบรรษัท
9 นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน

10 ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี่ยง
11 นางภัทรพร มิลินทสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่กำากับดูแลกิจการ

12 นายมานิตย์ วรรณวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ
13 นายศราวุธ จารุจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
14 ดร.อนุชิต อนุชิตตานุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงานช่องทางขายและผลิตภัณฑ์
15 นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ 
16 นายวิธพล เจาะจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : ลำาดับที่ 9 ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 6 มีนาคม 2556 
  ลำาดับที่ 11 ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 13 มิถุนายน 2556
  ลำาดับที่ 14  ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
  ลำาดับที่ 15 ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 16 มกราคม 2557
  ลำาดับที่ 16 ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 16 มกราคม 2557 

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ 

ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553  

เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้อง 

กบักฎระเบยีบต่างๆ การประชมุของคณะกรรมการธนาคาร และการ

ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1. ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  

ที่คณะกรรมการธนาคารจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร 

2. จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ

ธนาคาร และคณะอนุกรรมการธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บังคับของธนาคาร ข้อพึงปฏิบัติท่ีดี และกฎบัตรของคณะกรรมการ 

แต่ละชุด รวมทั้งดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ และมตคิณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนข้อกำาหนดทางดา้น

กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำาปีของธนาคาร 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร และรายงานการประชุม

คณะกรรมการธนาคาร 

4. ดำาเนนิการใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัทำารายงานการมสีว่น

ไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้กำาหนดกฎหมาย รวมท้ังเกบ็

รักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 

และส่งสำาเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตามที่กฎหมายกำาหนด 

5. ดแูลให้มกีารเปดิเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในสว่นที่

รบัผดิชอบตอ่หนว่ยงานท่ีกำากบัธนาคาร ตามระเบยีบและขอ้กำาหนด

ของหน่วยงานทางการ 

6. ดำาเนินการเรื่องงานทะเบียนหุ้น ได้แก่ งานการจ่ายเงิน 

ปันผล งานจดทะเบียนเพิ่มทุน

7. ดำาเนนิการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนประกาศ

กำาหนด

เลขานุการบริษัท
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1.	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ	

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ พิจารณาจาก  

3 องค์ประกอบ ที่สำาคัญ คือ

• ค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้เป็นรายเดือน ในขณะที่ดำารง

ตำาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการของธนาคาร

• ค่าเบี้ยประชุม คือ ค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการและ

กรรมการได้รับในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ  

ในแต่ละครั้ง จะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม

• ค่าบำาเหน็จกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้

กรรมการครัง้เดยีวตอ่ปี จะพจิารณาตามผลประกอบการของธนาคาร

ในแต่ละปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ตารางผลตอบแทนกรรมการธนาคารป	ี2556	

ทัง้นี ้กรรมการที่ไดร้บัคา่ตอบแทนประจำาในฐานะผูบ้รหิารของ 

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 

รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำาเหน็จกรรมการ 

นอกจากนี้ ยังมีค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในกรณีที่

กรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการชุด

ย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และ

ทรัพย์รอขาย ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  

รายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย : บาท)

ลำาดับ รายชื่อ

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการสนิ
เชื่อรายใหญ่
และทรัพย์
รอขาย

คณะ
กรรมการ
กำากับการ
ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์
และกำากับ
กิจการ

ที่ปรึกษา
คณะ

กรรมการ
บริหาร

	ค่าบำาเหน็จ	
ปี	2556		

จ่ายปี	2557	

รวมค่า
ตอบแทน
ทั้งสิ้น 

1 นายสุพล วัธนเวคิน  1,088,000 - -  930,000  -  -  2,200,000  1,600,000  5,818,000 
2 นายพิชัย ดัชณาภิรมย์  544,000  234,000 -  -  -  -  -  800,000  1,578,000 
3 รศ.มานพ พงศทัต  544,000 -  172,000  -  -  -  -  800,000  1,516,000 
4 นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  544,000  151,000  125,000  -  -  204,000  -  800,000  1,824,000 
5 นายประวิทย์ วรุตบางกูร  544,000  151,000  20,000  -  -  131,000  -  800,000  1,646,000 
6 ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน  544,000  151,000  20,000  -  -  -  -  800,000  1,515,000 
7 นายพงษ์เทพ ผลอนันต์  544,000 -  105,000  -  840,000  -  -  800,000  2,289,000 
8 นายธานินทร์ จิระสุนทร  544,000 -  -  - -  131,000  -  800,000  1,475,000 
9 นายสุรพล กุลศิริ  544,000 -  105,000  -  820,000 -  -  800,000  2,269,000 

10 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  144,000 -  -  -  -  -  - -  144,000 
11 นายบรรยง พงษ์พานิช  144,000 -  -  -  -  -  - -  144,000 
12 นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์  144,000 -  -  -  -  -  - -  144,000 
13 นายกฤติยา วีรบุรุษ/1 - -   -   -   -   -   - - - 
14 นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน  144,000  -  -  -  -  -  - -  144,000 
15 นายประชา ชำานาญกิจโกศล/2 - -   -   -   -   -   - - - 

กรรมการที่ลาออกระหว่างป	ี2556	ที่ได้รับค่าตอบแทน	มีดังนี้
16 นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล/3  144,000 - - - - - - -  144,000 
17 นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์/4  144,000 - - - - - -  144,000 

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

/1 ได้รับแต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556
/2 ได้รับแต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
/3 ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคารและไม่ต่อวาระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 
/4 ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารลำาดับที่ 10-12, 14 และ 16  ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสิ้นสุด ณ เมษายน 2556 กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนประจำาในฐานะผู้บริหารของ 
  ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำาเหน็จกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันที่   
  25 เมษายน 2556
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ธนาคารได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการไว้อย่าง 

ชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ทำาหนา้ทีท่บทวน โดยคา่ตอบแทนกรรมการอยู่ในระดบัเดยีวกบักลุม่

ธรุกจิเดยีวกนั และอยู่ในอตัราทีส่ามารถดแูลและรักษากรรมการท่ีมี

คุณสมบตัติามทีธ่นาคารตอ้งการ รวมทัง้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดคา่ตอบแทนเปน็ผูพ้จิารณานำาเสนอจำานวนคา่ตอบแทน

ทีเ่หมาะสมตอ่คณะกรรมการธนาคาร เพือ่นำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื

หุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

สำาหรับในปี 2556 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ

บริหารรวม 19 คน (รวมผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และรวมถึง

ผู้บริหารที่ลาออกและถึงแก่กรรมระหว่างปี) คิดเป็นจำานวนเงินรวม 

133 ล้านบาท ลักษณะค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

จะอยู่ในรูปค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

และโบนสั ซึง่แปรผนัตามผลการดำาเนนิงานของธนาคาร นอกจากนี ้

ธนาคารไม่มีการเสนอเอกสารสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายทรัพย์สินให้กับ

ผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า 

เปน็ประจำาทุกป ีและใชผ้ลประเมนิดงักลา่วพจิารณาใหผ้ลตอบแทน 

แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน

ธุรกิจหรือเทียบเท่า โดยประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทนซ่ึงเป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดใน 

คณะกรรมการธนาคารได้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจหรือ 

เทียบเท่ารับทราบด้วย 

2.	ค่าตอบแทนอื่น

ธนาคารมีการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

ธนาคารให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ESOP-W2) โดยสามารถ

แสดงจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในธนาคาร	และ	ESOP-W2	ของคณะกรรมการ

ลำาดับ รายชื่อ

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	(หุ้น) เปลี่ยนแปลง	
เพิ่มขึ้น	/ลดลง	
(หุ้น)	(ธ.ค.	55	
และ	ธ.ค.	56)

จำานวน	ESOP-W2	ที่ถือ	(หน่วย) เปลี่ยนแปลง	
เพิ่มขึ้น	/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 นายสุพล วัธนเวคิน 12,426,850 12,426,850 13,364,350 937,500 1,250,000 1,250,000 12,500 (937,500)

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

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

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

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

6 ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน 18,270 18,270 18,270 - - - - - 

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

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

9 นายสุรพล กุลศิริ - 60,000 60,000 60,000 194,000 97,000 97,000 (97,000)

10 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 4,029,406 4,029,406 5,029,406 1,000,00 - - - - 

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

12 นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ - - 550,000 550,000 - - - - 

13 นายกฤติยา วีรบุรุษ /1 172 172 172 - - - - - 

14 นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน 34,782,761 34,782,761 35,345,261 562,500 750,000 750,000 187,500 (562,500)

15 นายประชา ชำานาญกิจโกศล /2 - - - - 375,000 375,000 375,000 - 

ESOP-W2 คือ ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
/1 ได้รับแต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556
/2 ได้รับแต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
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ในป ี2556 ธนาคารไดด้ำาเนินการปรับโครงสร้างองคก์รใหม ่เพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายและทศิทางของกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร รวมถงึ 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในธนาคาร	และ	ESOP-W2	ของผู้บริหาร

ลำาดับ รายชื่อ

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	(หุ้น) เปลี่ยนแปลง	
เพิ่มขึ้น/ลดลง	
(หุ้น)	(ธ.ค.	55	
และ	ธ.ค.	56)

จำานวน	ESOP-W2	ที่ถือ	(หน่วย) เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/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 นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ - - - - - - - - 

3 นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา - - - - - - - - 

4 นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล /1 - - - - - - - - 

5 ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์ - - - - - - - - 

6 นางภัทรพร มิลินทสูต /2 - - - - - - - - 

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

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

9 ดร.อนุชิต อนุชิตตานุกูล /3 - - - - - - - - 

10 นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค /4 - - - - - - - - 

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

12 นางสุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ - - 33,250 33,250 46,500 46,500 23,250 (23,250)

ESOP-W2 คือ ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
/1 ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 6 มีนาคม 2556
/2 ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 13 มิถุนายน 2556
/3 ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
/4 ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 16 มกราคม 2557
/5 ได้รับแต่งตั้งมีผลวันที่ 16 มกราคม 2557

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันที่สูงขึ้นให้รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีพนักงาน 

(รวมพนักงาน Outsource) จำานวน 3,942 คน แบ่งออกเป็น

บุคลากร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
จำานวนพนักงาน	

(คน)	ปี	2555

จำานวนพนักงาน	

(คน)	ป	ี2556

ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) 3,120 3,137

บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด 131 130

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 276 291

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด 54 43

บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) 21 42

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 257 299

รวม 3,860 3,942
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ผลตอบแทนพนักงาน	

ธนาคารให้ความสำาคัญกับระบบคุณธรรมในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการพิจารณาตอบแทนผลการทำางาน

ของพนักงาน ดังนั้น จึงกำาหนดหลักการพื้นฐานว่า การจ่ายผล

ตอบแทนการทำางานแก่พนักงานให้เป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน

ทีแ่ทจ้รงิของพนกังาน (Pay per performance) อยา่งไรกด็ ีธนาคาร

ตระหนักดีว่า การบริหารผลตอบแทนมิได้มีเฉพาะเรื่องการบริหาร

ค่าจ้างและเงินเดือนเท่านั้น แต่รวมถึงการกำาหนดลักษณะงาน ค่า

ของงาน การวัดผลการทำางาน ตลอดจนการบริหารสวัสดิการและ 

ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งกำาหนดให้เป็นผลตอบแทนการทำางาน  

และการกำาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย หรือการจัดให้

พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำางานดังกล่าวอย่างถูกต้อง

และเป็นธรรม 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

ธนาคารไดจ้ดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชีพตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 

162 (พ.ศ. 2526) เพือ่เปน็สวัสดกิารพนักงาน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 

 (1) ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก 

 (2) เป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัว

และได้นำาเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราช

บัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ในนาม “กองทุนสำารอง

เลีย้งชพี เกยีรตนิาคนิ และกองทนุสำารองเลีย้งชพี ไทยพาณชิยม์าส

เตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยมีรายละเอียดเงินสะสมและเงิน

สมทบดังนี้

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงานที่

เป็นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพของกลุ่ม

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 

ของทุกปี

การดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ

เนื่องด้วยธนาคารมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 

กลยุทธ์ด้านบุคลากรจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุ 

ผลสำาเร็จของกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้น

ในการสรรหาคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีณุภาพ การพัฒนาบคุลากรใหม้ี

ความรู้ความสามารถในการปฏบัิตหินา้ที ่ความมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รกิาร

จำานวนปีที่ทำางาน อัตราเงินสะสมและอัตราเงินสมทบ	(ร้อยละ)

น้อยกว่า 5 ปี 5

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 10

ทีด่ทีีส่ดุกบัลกูคา้ ตลอดจนการสรา้งขวญักำาลงัใจของพนกังาน และ

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

1.	นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล	

 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

  ธนาคารไดใ้ชเ้ทคโนโลยท่ีีรวดเรว็ทันสมยั และใชช้อ่งทาง 

ที่หลากหลายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่  

เหมาะสมกับตำาแหน่งงานที่ต้องการ ในการรับสมัครและคัดเลือก

ผู้สมัครงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในภาวะท่ีมีการแข่งขันด้าน

แรงงานคุณภาพสูง มีการพัฒนาทักษะของผู้คัดเลือกและกรรมการ

ผู้สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้ความสำาคัญกับ

การพฒันาและเพิม่เครือ่งมอืในการคดัเลอืกบคุลากรใหม้ากขึน้ เพือ่

ใชใ้นการประเมนิคณุสมบตั ิทักษะ ขดีความสามารถ (Competency 

- based Selection) ใหเ้หมาะสมกบัตำาแหนง่งานและการเตบิโตของ

องค์กร ตลอดจนทัศนคติ จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ

ผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 (2) การประเมินผล (People Assessment) 

  ธนาคารมีการประเมินผลการดำาเนินงานของพนักงาน

ประจำาปี โดยเน้นการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ตลอดจนประเมินพัฒนาการและทักษะในการขับเคลื่อน

การดำาเนนิงานใหส้ำาเรจ็ตามเปา้หมายและนโยบายทีก่ำาหนดไว ้การ

ประเมินผลการดำาเนินงานดังกล่าว เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม

ต่อพนักงานในทุกระดับ ผ่านการผสมผสานเครื่องมือประเมินผล

ที่หลากหลาย อาทิ การประเมินผลตามสายบังคับบัญชา และการ

ประเมินผล 360 องศา เป็นต้น

  เป้าหมายสำาคัญของธนาคารในการประเมินผลการ

ดำาเนินงานของพนักงาน มิได้จำากัดขอบเขตเพียงการวัดผลการ

ปฏิบัติงานเท่าน้ัน แต่มุ่งเน้นให้เป็นเคร่ืองมือสำาหรับการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี 

บูรณาการด้วย กล่าวคือ การประเมินผลประจำาปีถูกใช้เป็นกลไก

สำาคัญในการรักษาระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ

ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกัน  

ผลการประเมินได้ถูกใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) แก่

พนกังานในมติขิองการพฒันาและยกระดบัศกัยภาพของตนเองอยา่ง

ตอ่เนือ่ง มิติของโอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชพี และแกธ่นาคาร

ในการคัดกรองและรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กร

ผ่านมาตรการเชิงรุกต่างๆ 

 (3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee  

Compensation and Benefits) 

  ธนาคารพิจารณาผลตอบแทนพนักงานตามผลการ

ปฏิบัติงาน ที่แท้จริงของพนักงานบนพื้นฐานของความถูกต้องและ

เป็นธรรม โดยจำาแนกการให้ผลตอบแทนพนักงานเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ 
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  3.1) ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานและตอบแทนโดยตรง เช่น การจ่ายตามค่าของงานที่

เพิ่มขึ้น การขึ้นค่าจ้างตามผลการทำางานที่ดี การตอบแทนความ

ทุ่มเทและมีส่วนในความสำาเร็จทางธุรกิจ และการให้รางวัลในฐานะ

ที่มีผลงานดีเด่น เป็นต้น 

  3.2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแต่ตอบแทนในทางอ้อม 

เชน่ การกำาหนดระดบัความมีอาวโุส การพิจารณาถงึความรบัผดิชอบ 

ด้านสงัคม และสวสัดกิารตา่งๆ อาท ิกองทนุสำารองเลีย้งชีพพนกังาน 

กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม 

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำาปี ห้องพยาบาล

ของธนาคาร ห้อง Mother Corner (ห้องสำาหรับพนักงานที่เป็น

มารดาในการเก็บนำ้านมให้บุตร ผลตอบแทนซึ่งไม่มีค่าเป็นตัวเงิน 

เชน่ การมอบหมายงานทีท่า้ทายความสามารถ อนัจะเปดิโอกาสให้

พนักงานก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาพนักงานผ่านระบบการ

ฝึกอบรมและระบบอื่นๆ การส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองให้สูงขึ้น เป็นต้น

2.	นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร 

 (1) การฝึกอบรม

  ธนาคารมคีวามมุ่งม่ันในการสง่เสริมและพัฒนาพนกังาน

ทุกส่วน ตั้งแต่พนักงานทั่วไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการ

ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill) และความรู้ความเชี่ยวชาญ 

(Knowledge) ตลอดจนผลักดันการสร้างเสริมทัศนคติ (Attitude) 

โดยการฝึกอบรมจะเน้นที่การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ

ของพนักงานทั้งในเรื่องของทักษะความสามารถตามตำาแหน่งงาน 

(Functional Skills) ทักษะความสามารถหลักที่พนักงานทุกคนต้อง

มี (Core Skills) รวมทั้ง ทักษะภาวะผู้นำา (Leadership Skills) ซึ่ง

ในปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลายและ

เหมาะสม อาทิ การจัดสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย 

e-Learning เป็นต้น รวมทั้ง เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  

ความรู้ และประสบการณ์มาให้ความรู้กับพนักงาน อันเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ทำาให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 

 (2) การพัฒนาผ่านการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management)

   สายงานต่างๆ จะมีการรวบรวม และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 

หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการทำางานอย่างสมำา่เสมอ และจัดเก็บ 

เป็นองค์ความรู้เก็บไว้บนระบบสารสนเทศภายในของธนาคาร เพื่อ

ให้ง่ายต่อการสืบค้นและนำาไปใช้งานต่อยอดอย่างกว้างขวางจนนำา

ไปสู่การปรับปรุงหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ในแต่ละสายงาน โดยธนาคาร

ได้ส่งเสริมให้มีการจัดประกวดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

ดังกล่าวในงาน KM Day ประจำาปี เพื่อนำาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

 (3) การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) 

  ธนาคารยังคงดำาเนินงานตามแผนนโยบายทดแทน

ตำาแหน่งงานและกำาหนดแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) 

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2556  

ไดเ้พิม่เตมิการกำาหนดตวัผูส้บืทอดตำาแหนง่สำาหรบัตำาแหนง่ทีส่ำาคญั

อย่างยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจธนาคาร (Critical Positions) เพื่อให้

มั่นใจว่าธนาคารมีบุคลากรภายในท่ีมีความรู้ความสามารถที่จะ

รองรับการดำาเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง 

3.	การสื่อสารภายในองค์กร 

 ธนาคารมีระบบการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

สมำา่เสมอ และรวดเรว็ ผา่นสือ่ทนัสมยัรปูแบบตา่งๆ เชน่ อนิทราเนต็ 

(KK World) การส่งข้อความสั้นถึงพนักงาน (KK SMS) การประชุม

ทางไกล (KK VDO Conference) ป้ายประกาศ ของที่ระลึกใน

โอกาสต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารครบถ้วน  

ทันเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความเห็นระหว่างกัน เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สร้างความร่วมมือในการทำางาน  

มบีรรยากาศท่ีดีในการทำางาน และสือ่สารภาพลกัษณท่ี์ดขีององคก์ร 

เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้
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การควบคุมภายใน

ธนาคารได้ให้ความสำาคัญในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยกำาหนดให้ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

• ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระบวนการเข้าถึงการควบคุม

ภายใน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในบทบาท

หน้าที่ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผ่านกิจกรรมการสื่อสารของ

องค์กรภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการในการ

กำากับดูแลตนเอง การควบคุมภายในตามแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงเชิงบูรณาการ (COSO ERM)

ธนาคารมีนโยบายที่จะจัดให้มีกระบวนการการกำากับดูแล 

ตนเอง การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และผู้บริหารจะดำาเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพ

ของกระบวนการทัง้ 3 ดา้นอยา่งสมำาเสมอ โดยกระบวนการดงักลา่ว 

ครอบคลมุถงึ การควบคมุทางการเงนิ การดำาเนินงาน การกำากบัดแูล

การปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและระเบียบของทางการ โดย

ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในต่างๆ ตามองค์ประกอบ 

ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน  

การกำาหนดวตัถปุระสงค ์การระบุเหตกุารณ ์การประเมนิความเสีย่ง 

การตอบสนองต่อความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและ

การสื่อสาร และการติดตามประเมินผล โดยธนาคารได้จัดให้มีการ

พัฒนากระบวนการทั้ง 3 ด้านอย่างต่อเนื่อง

เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแนวทางกรอบการกำากบัดแูลทีด่ ีการควบคมุ

ภายใน ตามแนวทางการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิง

บูรณาการ (COSO ERM) ทั้ง 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

1.	สภาพแวดล้อมภายใน	(Internal	Environment)

ธนาคารส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใน

องค์กรตระหนักถึงความจำาเป็นของระบบการควบคุมภายใน โดยมี

คณะกรรมการคอยดูแลใหม้กีารกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธรุกจิท่ี

ชดัเจนและวดัผลได ้เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานของพนกังาน 

มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำาเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารมีข้อกำาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ในการดำาเนินธุรกิจ (Business Conduct) และข้อกำาหนดห้าม

ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบท

ลงโทษหากมกีารฝา่ฝนื นอกจากนัน้ ธนาคารกำาหนดใหม้สีายตรวจ

สอบภายใน สายกำากบัดแูลการปฏบัิตงิาน และสายบริหารความเสีย่ง 

เปน็สายงานท่ีสำาคญัท่ีสนบัสนนุให้เกดิสภาพแวดลอ้มของการกำากบั

ดแูล การควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งท่ีมปีระสทิธภิาพ 

และมีการจัดทำานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์

อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปท่ี

รดักมุและสามารถปอ้งกนัการทจุรติได ้ธนาคารมกีารจดัทำานโยบาย

การควบคุมด้านการจัดการบุคลากรเก่ียวกับการสรรหาและการจัด

จ้างพนักงานท่ีเหมาะสม การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการ

พัฒนาพนักงาน กำาหนดให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดย

หัวหน้างาน และมีกระบวนการตรวจทานและถ่วงดุล (Check and 

Balance) ที่เหมาะสมของแต่ละธุรกรรมของธนาคาร

2.	การกำาหนดวัตถุประสงค	์(Objective	Setting)

ธนาคาร โดยแต่ละสายงานมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ที่ 

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของธนาคาร และมีการ

กำาหนดตัววัดเป้าหมายความสำาเร็จ (Balanced Scorecard and 

Key Performance Indicator) อย่างชัดเจน กล่าวคือ การกำาหนด

วัตถุประสงค์เป็นไปอย่าง SMART คือ Specific มีความชัดเจนและ

กำาหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่พนักงานธนาคารทุกคนเข้าใจได้ 

Measurable สามารถวดัผลการบรรลวุตัถปุระสงค์ได ้Achievable มี

ความเปน็ไปไดท่ี้จะบรรลวุตัถปุระสงคข์องธนาคารภายใตท้รพัยากร

ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน Relevant มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และ 

เป้าหมายการดำาเนินของธนาคาร Timeliness กำาหนดระยะเวลาที่

จะบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การกำาหนดวัตถุประสงค์

ดงักลา่วเปน็ไปเพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งและ

เปน็ไปในทางเดยีวกบัพนัธกจิของธนาคารและระดบัความเสีย่งของ

ธนาคารที่ยอมรับได้ 

3.	การระบุเหตุการณ์	(Event	Identification)

ธนาคารมกีารระบเุหตกุารณภ์ายในและภายนอกท่ีมผีลกระทบ

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การดำาเนินธุรกิจ ของธนาคาร โดยได้มี

การจดัทำาแบบทดสอบภาวะวกิฤต (Stress Test) ทีเ่หมาะสม มกีาร

ประเมินสถานการณ์ในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น (Stress Scenario) 

ประเมินขนาดของความเสียหายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายใต้ 

Stress Scenario ต่างๆ และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ

กับความเสียหายหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยธนาคารได้มีการ

ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบเป็น

ระยะๆ ภายใตก้รอบนโยบายการบรหิารความเสีย่งของธนาคารแหง่

ประเทศไทย โดยสายบริหารความเสี่ยงภายใต้การกำากับดูแลจาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีกระบวนการใน

สรุปภาพรวมการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน
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การประเมินความเสี่ยงอย่างสมำาเสมอ ต่อเนื่อง โดยพิจารณา

ปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบ 

ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยสำาคัญ พร้อมกำาหนด

มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่ เป็นสาเหตุของปัจจัย 

ความเสี่ยง และมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น โดย 

สายบริหารความเสี่ยงภายใต้การกำากับดูแลจากคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และสื่อสารให้สายงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนด และมีการ

สอบทาน และติดตามผลโดยสายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มี

การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามแผนการบริหาร 

ความเสี่ยงที่กำาหนดไว้

5.	การตอบสนองต่อความเสี่ยง	(Risk	Response)

ธนาคารโดยสายบรหิารความเสีย่ง รว่มกบัสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กำาหนดวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคาร

ยอมรับได้ โดยมีการเลือกวิธีการจัดการการตอบสนองที่เหมาะสม 

กับระดับความน่าจะเกิดและผลกระทบ โดยการเปรียบเทียบกับ

ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ธนาคารได้รับ รวมถึงการติดตามผล  

และทบทวนมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง สมำาเสมอ

6.	กิจกรรมการควบคุมที่ดี	(Control	Activities)

ธนาคารมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และวงเงินอำานาจ

อนุมัติของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ในแต่ละระดับ

ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล

สารสนเทศ และการดูแลจัดการทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด 

เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ในกรณีที่ธนาคารมีการทำา

ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กับบุคคลดังกล่าว ธนาคารกำาหนดมาตรการเพื่อการติดตาม

ให้การทำาธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำาหนด และใน

กรณีที่ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ธนาคาร

มีการติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

อย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งมีการกำาหนดทิศทางให้บุคคลที่ธนาคาร 

แต่งตั้ ง ให้ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือ

ปฏิบัติ โดยมีสายกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้การ

ดำาเนินงานของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลด 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของธนาคาร  

ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีการตั้งคณะกรรมการหา 

ข้อเท็จจริง ที่ประกอบด้วยหน่วยงานกลางเพื่อหาข้อเท็จจริง  

และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 

ความผิดพลาดดังกล่าว 

7.	ระบบสารสนเทศ	และการสื่อสารข้อมูล

	 (Information	&	Communication)

ธนาคารจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ

บริหารจัดการข้อมูล และการสื่อสารภายในที่ดี ชัดเจน ทั่วถึงทั้ง

องค์กร ทันเหตุการณ์ เพื่อการตัดสินใจ โดยการจัดเก็บข้อมูล 

เป็นหมวดหมู่  ครบถ้วนในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย ธนาคารมี  

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ท่ีกำาหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำางาน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 

ของธนาคาร รวมถงึการพฒันากระบวนการการเรยีนรูผ้า่นระบบการ

จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้พนักงาน 

ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏบิตังิานควบคูไ่ปกบัการพฒันาพนกังาน ใหม้คีวามเชีย่วชาญ

ในธุรกิจ ที่พร้อมจะให้ความรู้ คำาแนะนำาแก่ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

ธนาคารกำาหนด

8.	การติดตามประเมินผล	(Monitoring)

ธนาคารมีกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่สนับสนุน 

ใหผู้บ้รหิารและคณะกรรมการตา่งๆ สามารถตดิตามการปฏบิตังิาน  

การพัฒนาประสิทธิภาพ และการประเมินผล ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน (Balanced Scorecard and Key Performance 

Indicator) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการปฏิบัติงาน และ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในยังดำาเนินการอยู่อย่าง 

ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 

ธนาคารกำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงาน การปฏิบัติงาน 

เปรยีบเทียบเปา้หมายแผนงานเปน็รายไตรมาส เปน็รายเดอืน ตาม

ลำาดับความสำาคัญ และผลกระทบ รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

เพื่อประเมินผล และทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

และประสทิธภิาพของเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งท่ีใช ้โดยพจิารณา 

และสอบทานจากรายงานผลการดำาเนินงาน รายงานการประชุม 

รายงานความเสียหาย รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่มีการดำาเนินการ  

และผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินที่หน่วยงานใช้เป็น 

เครื่องมือในการกำากับดูแลตนเองท่ีมีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ  

โดยสายกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สายบริหารความเสี่ยง 

และสายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการติดตามโดยผู้ตรวจสอบ 

บัญชีภายนอก และคณะกรรมการธนาคารมีการประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้เกิด 

ความเชื่อมั่นว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

สามารถบรรลุเป้าหมายของธนาคารได้อย่างแน่นอน
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รายละเอียดอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

คณะกรรมการธนาคารมคีวามเหน็ว่า ธนาคารและบริษทัยอ่ยมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม สามารถป้องกัน 

ทรพัยส์นิของธนาคารและบริษทัยอ่ย อนัเกดิจากการทีก่รรมการหรอื

ผูบ้รหิารนำาไปใชโ้ดยมชิอบหรือโดยไมม่อีำานาจได ้ในรอบปีทีผ่า่นมา

ธนาคารและบรษิทัย่อยมขีอ้บกพร่องในระดบัปฏบัิตกิารบางประการ

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญใน 

การปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ  

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการธนาคาร ผู้สอบบัญชี

ไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด 

นอกจากนี้ การทำารายการระหว่างกันของธนาคารกับบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นการทำารายการระหว่างกัน

ตามปกตธุิรกจิทัว่ไป ซึง่ธนาคารไดเ้ปดิเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ 

งบการเงินแล้ว

ธนาคารมีการจัดทำาแบบประเมินการควบคุมภายใน และแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทุกปี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ 

วันที่ 11 มกราคม 2555 ได้เห็นชอบให้รับ นายณรงค์ ปรีดานันท์ 

ในตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตรวจสอบภายใน  

และนำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารอนุมัติแล้ว ซ่ึงนายณรงค์ 

ปรดีานันท ์มีประสบการณด์า้นการตรวจสอบภายในจากสถาบนัการ

เงินชั้นนำามากว่า 20 ปี ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ และมีความ

เข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของธนาคาร จึงเห็นว่ามีความ

เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การ

พิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

คุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ดร.	ณรงค์	ปรีดานันท์	

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา	วุฒิบัตร	หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of South  

  Australia, Australia

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ University of  

  Leicester, UK

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร	หรือประกาศนียบัตร:

 • CFSA (Certified Financial Service Auditor, IIA)

 • CCSA (Certification in Control Self Assessment, IIA)

 • CRISC (Certified in Risk and Information System  

  Control, ISACA)

ประสบการณ์ทำางาน:

 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตรวจสอบ 

      ภายใน ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

 2547 - 2554  ผู้อำานวยการอาวุโส สายตรวจสอบ

      ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

 2544 - 2546  ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดการเงิน 

      ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำากัด (มหาชน)

 2540 - 2543  ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ

      บรษัิทหลกัทรพัย ์เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย ์จำากดั

 2535 - 2539  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ

       บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำากัด (มหาชน)

 2534 - 2535  Management Internal Control, the Chase  

      Manhattan Bank N.A.

 2530 - 2533  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

      ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม:

 • New COSO Internal Control Framework, ตลาดหลกัทรพัย ์

  แห่งประเทศไทย 

 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • กระบวนการรับรองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค 

  เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 • First 100 Companies : Collective Active Power in  

  Anti-corruption, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทย (IOD) 

 • Strategic Internal Audit and Corporate Success,  

  Omegaworldclass

 • Enterprise Risk Management, Omegaworldclass

 • Internal Audit Briefing : Where internal audit goes next,  

  PricewaterhouseCoopers

รายงานการกำ กับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปความเห็นของคณะกรรมการธนาคารต่อการควบคุมภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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 • เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการ 

  ทุจริต ครั้งที่ 2 ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 

  ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย

 • Final FATCA Regulations Workshop, Deloitte 

 • TFRS & IFRS Excellence, Deloitte

 • ผู้ สอบบัญชีที่มีคุณภาพช่วยกรรมการตรวจสอบได้ 

  อย่างไรและจะเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร ตลาดหลักทรัพย์ 

  แห่งประเทศไทย 

 • อื่นๆ เช่น Internal Audit Workshop (London), Derivatives  

  (DBS Bank/ Singapore), New Financial Instruments:  

  Accounting & Taxation (Euromoney/ Hong Kong), 

  Fun damental of Financial Derivatives, Treasury  

  System (Australia), Bond Debenture (Euromoney),  

  Credit Training Programme, Asset Liability Management

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 

31 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอภิชาติ จงสงวน

ประดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้าฝ่ายกำากับการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้มีผล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป และธนาคารแห่งประเทศไทย

พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าว

นายอภชิาต ิจงสงวนประดบั มปีระสบการณด์า้นการกำากบัดแูล

การปฏิบัติงาน การกำาหนดนโยบายในการกำากับดูแลในด้านธุรกิจ

หลักทรัพย์ และงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน รวมระยะ

เวลา 17 ปี รวมถึงได้รับอบรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักสูตรผู้กำากับ

ดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance 

Officer) จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมธนาคารไทย ความรู้เกี่ยวกับ 

การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training  

Program) จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นายอภิชาติ	จงสงวนประดับ	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คุณวุฒิการศึกษา	:

 • ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • ปริญญาโท Master of Business administration with  

  Finance Concentration, Eastern Michigan University 

ประสบการณ์ทำางาน	:

 2554 - 2557  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 

      บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

 2553 - 2554  เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน

      บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส 

      (ประเทศไทย) จำากัด 

 2547 - 2553  หัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน 

      บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

 2546 - 2547  เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน 

      Merrill Lynch International Bank Limited 

      (Merchant Bank) (Singapore Branch)

 2542 - 2546  เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน 

      บริษัทหลักทรัพย์เมอรริล ลินช์ ภัทร จำากัด

 2540 - 2542  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

      ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม	:

 • ความรูเ้กีย่วกบัการกำากบัดแูลการปฏบิตังิาน จดัโดยสมาคม 

  บริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO Compliance Training 

  Program)

 • ผู้กำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์  

  (Compliance Officer) จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

  รว่มกบัคณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และสมาคม 

  ธนาคารไทย

 • Fraud Risk in Financial Institutions (Best practice)  

  จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย

 • กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  

  พ.ศ. 2556 จัดโดยสำานักงานป้องกันและปราบปรามการ 

  ฟอกเงิน

  - FATCA Training Workshop จัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจี  

   (ประเทศไทย) จำากัด

  - FATCA Training จดัโดย ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  

   (ไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ	:

 1. วางแผนกลยุทธ์ของสายงาน (แผนธุรกิจ แผนงบประมาณ  

แผนอัตรากำาลัง) ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร

 2. กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงาน และวัตถุประสงค์ของ 

สายงาน ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานกับผู้บริหาร เพ่ือให้

เหมาะสมกับทิศทางขององค์กร

หัวหน้างานกำ กับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำ กับดูแลการปฏิบัติงาน
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 3. จัดทำาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำากับ

ดแูล ติดตาม และทำาการประเมนิผลการการปฏบัิตงิานของสายตาม

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานที่กำาหนด

 4. กำาหนดและอนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

 5. พัฒนาระบบกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยสรุป  

และปรับปรุงฐานข้อมูลกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ 

คำาสั่ง ระเบียบงาน นโยบายและคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ใน 

Knowledge Management

 6. ให้คำาแนะนำา คำาปรึกษา ตลอดจนเตรียมการจัดอบรมด้าน

นโยบาย การปฏิบัติ หรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ 

และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในการออกผลิตภัณฑ์ 

หรือธุรกรรมทางการเงินใหม่กับกรรมการ ผู้บริหาร สายงาน และ

พนักงาน

 7. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการ

ทำางาน และหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ร่วมกับสายงานอื่นๆ

 8. กำาหนดแนวทางในการบริหารจัดการการเก็บหนังสือสัญญา

ที่ธนาคารทำากับลูกค้าทั้งหมด อันได้แก่ สัญญาเช่าซื้อ สัญญา 

สินเชื่อ สัญญาเงินกู้อื่นๆ เป็นต้น

 9. กำาหนดแนวทางในการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีกำากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน 

และประเมินผล และรายงานความเสี่ยงด้านการกำากับดูแลท่ีอาจ

เกิดขึ้นกับกิจการ

 10.  กำาหนดแนวทางในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

ธนาคาร คำาสั่ง หรือระเบียบงาน ตามอำานาจอนุมัติ และคู่มือ 

ปฏิบัติงาน

 11.  กำาหนดแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ร่วมกับสายงานอื่น

 12.  กำากับดูแล และติดตามการทำาธุรกรรมของสายงานต่างๆ 

และนำาส่งให้ปปง. รวมถึงวิเคราะห์ และสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย 

และเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน
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ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมี 

คดีข้อพิพาทที่ ยังไม่สิ้นสุดที่ เป็นผลจากการประกอบธุรกิจ 

ปกติจำานวน 56 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวม 9,239 ล้านบาท  

แบ่งออกเป็น

• คดขีอ้พพิาททีอ่ยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลช้ันตน้จำานวน  

  25 คดี ทุนทรัพย์รวม 173 ล้านบาท

• คดีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง (ศาล 

  อุทธรณ์และศาลฎีกา) จำานวน 31 คดี ทุนทรัพย์รวม 9,066  

  ล้านบาท โดยในจำานวนน้ีเป็นคดีข้อพิพาทที่กองทุนรวม  

  ซึ่งธนาคารเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 99.9 เป็น 

  คู่ความ จำานวน 10 คดี ทุนทรัพย์รวม 8,079 ล้านบาท  

  ซึง่ ณ ปจัจุบนั ศาลชัน้ตน้ไดพ้พิากษายกฟ้องแลว้ แตย่งัอยู ่

  ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่า การถูกฟ้องคดี

ข้อพิพาทตามที่กล่าวมาทั้งหมด หากพิจารณามูลค่าของข้อพิพาท

ทางกฎหมาย ณ สถานะปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบอย่างมี 

นัยสำาคัญกับการดำาเนินงานของธนาคาร

 สำาหรับข้อพิพาทกรณีที่กรมบังคับคดีเรียกให้ธนาคารชำาระ

คา่เสยีหายเนือ่งจากการผดิสญัญาขายทอดตลาดเป็นจำานวนเท่ากบั

ส่วนต่างของราคาขายทรัพย์หลักประกันในการขายทอดตลาด

ทรัพย์หลักประกันในคดีล้มละลายครั้งแรกกับราคาขายทรัพย์หลัก

ประกันดังกล่าวในการขายทอดตลาดครั้งที่ธนาคารเป็นผู้ประมูลได้ 

จำานวน 575 ล้านบาทนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารได้

มีการบันทึกรายการเจ้าหนี้กรมบังคับคดี จำานวน 575 ล้านบาทไว้

ในงบการเงินแล้ว พร้อมกันนี้ธนาคารได้บันทึกส่วนแบ่งท่ีจะได้รับ

จากการชำาระหนี้เข้ากองทรัพย์สินหลักประกันของลูกหนี้ในกรณี 

ดังกล่าว โดยการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิ

เรียกร้องจำานวน 278 ล้านบาท และได้สำารองความเสียหายไว้ในงบ

การเงินของธนาคารสำาหรับงวดปี 2554 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สถานะข้อพิพาทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

อยู่ระหว่างการดำาเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ ซึ่งลงมติเห็นชอบให้ธนาคาร

ลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้หรือหนังสือรับสภาพความรับผิดกับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พร้อมทั้งนำาพันธบัตรรัฐบาล จำานวน 

575,380,000 บาท ไปวางต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์งดการฟ้องร้องดำาเนินคดีเพื่อเรียกเงิน 

ส่วนต่าง หลังจากน้ันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะได้วินิจฉัยว่า

เงินส่วนต่างดังกล่าวจะตกแก่ธนาคารในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิผู้รับ

จำานอง หรือต้องนำาเงินจำานวนดังกล่าวเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี ้

ผูล้ม้ละลาย เพือ่แบง่แกเ่จา้หน้ีทีศ่าลไดอ้นุญาตใหไ้ดรั้บชำาระหนีต้าม

สัดส่วนต่อไป ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นว่า มูลค่าของ

ขอ้พพิาททางกฎหมายไมป่รากฏวา่มผีลกระทบอยา่งมนียัสำาคญัตอ่

การดำาเนินงานของธนาคาร

คดีข้อพิพาทของบริษัทย่อยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ได้แก่ คดี 

ข้อพิพาทที่ บล.เคเคเทรด เป็นคู่ความถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

ร่วมกับจำาเลยรายอื่นๆ ในคดีทุจริตเป็นจำานวนเงิน 223 ล้านบาท 

ที่ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษายกฟ้อง บล.เคเคเทรด แล้วเมื่อวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2554 และสถานะของคดีพิพาทในปัจจุบัน คดีอยู่

ระหวา่งการพจิารณาคดขีองศาลอทุธรณ ์ซึง่ฝา่ยบรหิารของธนาคาร

มคีวามเหน็วา่ มลูคา่ของขอ้พพิาททางกฎหมาย ณ สถานะปจัจบุนั 

ไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานของ

ธนาคารและบริษัทย่อย

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทย่อยไม่มีคดีข้อพิทาทใดๆ เพิ่มเติม

ในป ี2555 และป ี2556 ธนาคารมกีารทำารายการระหวา่งกนักบั

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการดำาเนิน

ธุรกิจปกติของธนาคาร และมีการกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินการที่

เกี่ยวข้องของการทำารายการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ำาหนด โดยรายการ

ระหวา่งกนัดงักลา่ว ไมก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ

ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.34 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน 

ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ การพิจารณาเข้าทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารจะพิจารณาเสมือนเป็น

รายการทีก่ระทำากบับคุคลภายนอก รวมทัง้กำาหนดใหก้รรมการและ

ผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีเปน็พเิศษในรายการใด จะไมม่สีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผย

ข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

ในปี 2554 - ปี 2556 ธนาคารมีรายการระหว่างกัน ดังนี้

•	 รายการสินเชื่อ	เงินรับฝาก	และภาระผูกพัน	

 เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก และจำานวนเงินการก่อภาระ

ผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหารสำาคัญของธนาคาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง

กัน และกิจการที่กรรมการ ผู้บริหารสำาคัญของธนาคาร และบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชำาระ

แล้วของกิจการ 

•	 รายการบัญชีที่มีสาระสำาคัญ

 รายการบัญชีเพิ่มเติมระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม ซึ่งธนาคารใช้ราคาตลาดในการคิดราคาระหว่างกัน 

ข้อพิพาททางกฎหมาย

รายการระหว่างกัน
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โดยเป็นเงื่อนไขปกติของการทำาธุรกิจ หรือเป็นไปตามสัญญาที่ 

ตกลงกันไว้ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายสนับสนุนการทำารายการ

ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่หาก

มรีายการระหวา่งกันเกดิขึน้กจ็ะเปน็รายการธรุกจิปกตขิองธนาคาร 

ซึง่เปน็รายการทีมี่ราคาหรือเงือ่นไขไมแ่ตกตา่งจากทีธ่นาคารทำากบั

ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ	(ล้านบาท) ความจำาเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

1. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำากัด กิจการที่ผู้บริหารและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้น/

มีอำานาจควบคุมหรือ

สามารถใช้อิทธิพลอย่าง

เป็นสาระสำาคัญ โดยถือ

หุ้นในบริษัท โชติธนวัฒน์ 

จำากัดร้อยละ 99.96

ธนาคารเช่าพ้ืนท่ีจาก

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำากัด 

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บ

รถยึดและใช้เป็นสถานท่ี

ประมูลรถยึด 

8.9 8.9 9.7 ธนาคารจ่ายค่าเช่าและ

ค่าบริการสำาหรับพื้นที่

ที่ใช้เป็นสถานที่จอด

และประมูลรถยึดของ

ธนาคารที่มีความต่อ

เนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 

โดยอัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการมี เงื่อนไขที่

เทียบเคียงได้กับราคา

ตลาด

2. กรรมการ/ผู้บริหาร/บุคคล 

 ที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการ ผู้บริหาร ของ

ธนาคาร และบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 

• ดอกเบี้ยจ่าย

• เงินรับฝาก 

• เงินกู้ยืม 

• เงินให้สินเชื่อ

9.1

267.4

42.8

-

8.1

422.9

28.1

94.3

14.2

476.5

14.3

134.3

ธนาคารให้บริการสินเชื่อ 

และการรับฝากเงิน

ตามอัตราดอกเบี้ยปกติ

ในอัตราเดียวกับลูกค้า

ทั่วไป 

3. กรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ ผู้บริหาร ของ

ธนาคาร

รายได้ค่านายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ 

 

1.2 1.9 19.5 บล.เคเคเทรดให้บริการ

นายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์ โดยคิด

ค่านายหน้าในอัตรา

เดียวกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ :  รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกันของธนาคารและบริษัทย่อย พิจารณาได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการกับบุคคลและกิจการ 
  ที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุที่ 7.32 ของงบการเงินประจำาปี 2554 หมายเหตุที่ 7.34 ของงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 
  หมายเหตุที่ 6.34 ของงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บคุคลภายนอก โดยธนาคารและบรษิทัยอ่ยมกีารตรวจสอบรายการ

ระหว่างกันเป็นประจำาทุกไตรมาสและจะรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกครั้งที่มีรายการที่ไม่ปกติ

เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

เกินกว่าร้อยละ	10	แทนการถือ	หุ้นของบริษัทโดยตรง

 ธนาคารไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นใน

บริษัทย่อยแทนธนาคาร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและ

บริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

ถือปฏิบัติอยู่ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่่ำาเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณ

การที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ 

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

งบการเงนิดงักลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตท่ีเปน็อสิระ จงึสะท้อนฐานะการเงนิและ

ผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง โปร่งใส่ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำากับดูแลที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูทางการเงนิมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอท่ีจะดำารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของธนาคาร 

ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ท้ังน้ี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

อย่างถูกต้อง ครบถว้น เพยีงพอ และเหมาะสม โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคาร มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถให้ความเช่ือมั่น 

อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2556

 นายสุพล วัธนเวคิน นายบรรยง พงษ์พานิช
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน)

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของธนาคารเกยีรตนิาคนิ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะธนาคารของธนาคาร

เกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำาไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะธนาคาร 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏบัิตติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ด้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ 

การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณา

การควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ 

เหมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่ม่ใชเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวม

ถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 

รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อย และของธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท	ดีลอยท	์ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ	วันที่
31	ธันวาคม

2556

ณ	วันที่
31	ธันวาคม

2555

ณ	วันที่
31	ธันวาคม

2556

ณ	วันที่
31	ธันวาคม

2555

สินทรัพย์

เงินสด  1,230,769  1,392,284  1,229,487  1,391,033 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.2  9,728,606  7,525,276  6,255,659  6,204,511 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 6.3  373,561  87,585  291,297  81,948 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 6.4  26,970,711  37,623,838  18,095,077  27,472,291 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 6.5 - -  13,968,910  14,737,870 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 6.6  3,884,705  4,726,345  1,179,317  1,642,641 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ  57,300  77,746 - -

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 6.7

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  213,404,498  190,260,441  215,204,498  191,110,441 

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  614,483  606,437 - -

 ดอกเบี้ยค้างรับ  1,250,012  1,010,596  1,254,563  1,008,073 

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  215,268,993  191,877,474  216,459,061  192,118,514 

  หัก รายได้รอตัดบัญชี  (23,215,481)  (21,872,843)  (23,215,481)  (21,872,843)

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.9  (7,251,648)  (6,143,902)  (7,245,249)  (6,137,503)

  หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6.11  (23,415)  (27,789)  (23,415)  (27,789)

   รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  184,778,449  163,832,940  185,974,916  164,080,379 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6.12  4,102,669  4,979,625  4,155,546  5,203,186 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 6.13  1,223,427  1,369,832  734,211  885,803 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 6.14  425,028  325,486  363,811  279,862 

ค่าความนิยม 6.14  3,085,607  3,085,290 - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6.15  720,745  618,666  712,351  594,291 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  10,207,069  4,818,085 - -

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี  460,995  756,716 - -

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 6.16  1,859,483  1,792,966  1,334,651  1,357,664 

รวมสินทรัพย์  249,109,124  233,012,680  234,295,233  223,931,479 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ	วันที่

31	ธันวาคม
2556

ณ	วันที่
31	ธันวาคม

2555

ณ	วันที่
31	ธันวาคม

2556

ณ	วันที่
31	ธันวาคม

2555
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 6.17  145,996,498  153,027,238  146,124,737  153,531,709 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6.18  6,656,021  5,468,407  6,745,691  5,612,752 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  414,296  374,595  414,296  374,595 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 6.3  634,115  7,931  252,598 -
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 6.19  42,569,029  29,123,336  40,836,370  27,458,975 
ประมาณการหนี้สิน 6.20  374,709  327,599  240,343  214,194 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6.21  126,893  163,329 - -
เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี  1,050,733  149,364 - -
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  8,886,919  4,757,450 - -
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  1,059,165  834,779  1,069,217  855,507 
เจ้าหนี้อื่น 6.22  1,910,219  1,962,853  1,821,473  1,738,562 
เจ้าหนี้กรมบังคับคดี 6.23  575,380  575,380  575,380  575,380 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  526,922  376,285  386,167  279,815 
หนี้สินอื่น 6.24  3,183,804  2,666,576  2,487,844  2,238,304 

 รวมหนี้สิน  213,964,703  199,815,122  200,954,116  192,879,793 
ส่วนของเจ้าของ
 ทุนเรือนหุ้น 6.25
 ทุนจดทะเบียน
  หุ้นสามัญ 852,337,268 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  (31 ธันวาคม 2555 : 852,337,268 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  8,523,373  8,523,373  8,523,373  8,523,373 
 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
  หุ้นสามัญ 838,833,109 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  (31 ธันวาคม 2555 : 832,831,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  8,388,331  8,328,319  8,388,331  8,328,319 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  9,203,653  9,088,009  9,203,653  9,088,009 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำาไรสะสม

6.29  580,178  1,121,989  184,411  295,871 

 จัดสรรแล้ว
  ทุนสำารองตามกฎหมาย 6.27  852,337  782,332  852,337  782,332 
  อื่นๆ  380  380  380  380 
 ยังไม่ได้จัดสรร  15,919,050  13,577,141  14,712,005  12,556,775 
 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  34,943,929  32,898,170  33,341,117  31,051,686 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  200,492  299,388 - -
 รวมส่วนของเจ้าของ  35,144,421  33,197,558  33,341,117  31,051,686 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  249,109,124  233,012,680  234,295,233  223,931,479 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นายบรรยง  พงษ์พานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

รายได้ดอกเบี้ย 6.38  15,808,672  14,451,703  15,197,930  13,596,824 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 6.39  7,461,695  7,338,953  7,404,153  7,412,225 

 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  8,346,977  7,112,750  7,793,777  6,184,599 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  4,838,173  2,572,765  1,750,306  1,551,126 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  480,966  292,147  162,768  150,271 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6.40  4,357,207  2,280,618  1,587,538  1,400,855 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
 และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.41  442,681  225,865  (48,945)  15,223 

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 6.42  636,768  443,304  324,416  219,550 

กำาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย  (54,709)  1,223,813  (634,188)  447,983 

รายได้จากเงินปันผล  205,659  22,567  2,299,707  632,351 

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 6.43  275,973  208,714  246,491  184,967 

 รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  14,210,556  11,517,631  11,568,796  9,085,528 

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  4,030,520  3,034,642  2,536,991  2,317,426 

 ค่าตอบแทนกรรมการ  18,333  18,967  17,833  14,964 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  1,125,825  1,026,197  887,539  886,473 

 ค่าภาษีอากร  347,337  288,136  337,856  284,758 

 ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)  (299,224)  85,987  (285,264)  86,345 

 อื่นๆ 6.44  1,356,692  1,475,500  1,114,068  1,344,570 

 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ  6,579,483  5,929,429  4,609,023  4,934,536 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.45  2,240,155  1,554,971  2,243,142  1,566,616 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้  5,390,918  4,033,231  4,716,631  2,584,376 

ภาษีเงินได้ 6.46  951,043  605,446  493,807  444,951 

กำาไรสุทธิ  4,439,875  3,427,785  4,222,824  2,139,425 
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งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 6.47

 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง  14,240  (67,273)  (19,149)  (2,298)

 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (687,362)  81,446  (120,181)  73,644 

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  137,138  (40,733)  27,870  (14,273)

 (535,984)  (26,560)  (111,460)  57,073 

 กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

  ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน  (2,057)  15,814  8,802 -

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  411  (3,163)  (1,760) -

 (1,646)  12,651  7,042 -

 รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ  (537,630)  (13,909)  (104,418)  57,073 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม  3,902,245  3,413,876  4,118,406  2,196,498 

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  4,418,191  3,391,287  4,222,824  2,139,425 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  21,684  36,498 - -

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  3,878,818  3,375,257  4,118,406  2,196,498 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  23,427  38,619 - -

กำาไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 6.32 5.29 4.88 5.05  3.08 

 กำาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 6.32 5.25 4.85 5.02  3.06 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นายบรรยง  พงษ์พานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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121รายงานประจำ ปี 2556

งบกระแสเงินสด
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้  5,390,918  4,033,231  4,716,631  2,584,376 
รายการปรับกระทบกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน
  ค่าเสื่อมราคา  370,358  350,361  280,841  308,795 
  รายจ่ายตัดบัญชี  105,404  110,628  83,538  97,423 
  ส่วนลดตัดจำาหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์  (33,118)  (391,998)  (33,118)  (393,695)
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  2,485,717  1,754,727  2,485,717  1,755,566 
  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้  3,003  1,724  3,003  1,724 
  (กำาไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง  47,998  (919)  50,985  9,887 
  กำาไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม  (35,654)  (6,284)  (35,654)  (6,284)
  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  6,672  291,218  6,672  291,218 
  ขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ)  516,646  (26,336)  (128,266)  (156,541)
  ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)  (299,224)  85,987  (285,264)  86,345 
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)  (10,720)  3,108  1,909  3,336 
  (กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์  (553,346)  (323,867)  (61,685)  69,001 
  ขาดทุนจากการจำาหน่ายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ -  57,672 -  57,672 
  กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  (24,436)  (7,199)  (23,749)  (5,000)
  ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอุปกรณ์  721  13,788  630  12,595 
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  (8,346,977)  (7,112,750)  (7,793,777)  (6,184,599)
  รายได้เงินปันผล  (205,659)  (22,567)  (2,299,707)  (632,351)
  เงินสดรับดอกเบี้ย  15,581,083  14,183,297  14,812,294  13,324,460 
  เงินสดจ่ายดอกเบี้ย  (7,237,211)  (7,380,216)  (7,190,345)  (7,449,635)
  เงินปันผลรับจากหุ้น  204,479  39,896  1,346  19,288 
  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (617,808)  (256,011)  (491,858)  (183,932)
  ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น  23,862  16,632  13,876  26,956 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  2,404  (1,685)  1,379  (1,467)
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง  360,669  601,390  200,580  343,880 
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  7,735,781  6,013,827  4,315,978  3,979,018 
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (3,653,123)  9,504,043  (55,176)  9,374,624 
  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  (267,681)  (997)  (191,055) -
  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย  8,270,397  (6,501,311)  7,574,857  (532,702)
  เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง  505,906  462,983  91,215  50,734 
  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  33,075 - - -
  เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้  (26,999,543)  (36,085,413)  (27,615,668)  (36,639,606)
  ทรัพย์สินรอการขาย  5,320,349  3,584,394  5,430,373  3,198,141 
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (5,388,984)  (150,681) - -
  ลูกหนี้สำานักหักบัญชี  295,721  (446,779) - -
  สินทรัพย์อื่น  (273,085)  (340,147)  156,269  (295,089)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	(ต่อ)
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  เงินรับฝาก  (7,030,740)  83,987,657 (7,406,972)  84,000,825 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  1,187,614  248,025 1,132,939  363,880 
  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  39,701  142,756 39,701  142,756 
  หนี้สินตราสารอนุพันธ์  576,179  (474)  202,594 -
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  (5,299,060)  (56,181,846)  (5,499,060)  (56,711,846)
  เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี  901,369  (416,414) - -
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  4,129,469  857,891 - -
  เจ้าหนี้อื่น  (49,966)  406,407  85,826  372,420 
  หนี้สินอื่น  177,633  112,436  (13,599)  87,268 
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  (19,788,988)  5,196,357  (21,751,778)  7,390,423 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว (5,228,847)  (602,940)  (4,247,000)  (484,155)
  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว  7,010,899  515,251  5,994,003  155 
  เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อย - - -  (8,900)
  เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย - -  715,531  156,638 
  เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย - -  47,976  823,126 
  เงินสดรับจากการรวมกิจการ -  1,095,254 - -
  เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม -  (63,038)  (3,017)  (63,038)
  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - -  2,298,361  616,428 
  เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (228,644)  (406,954) (132,795)  (348,889)
  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์  25,673  7,547  23,749  5,220 
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (191,834)  (113,899) (154,056)  (105,360)
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  1,387,247  431,221  4,542,752  591,225 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  175,656  190,936  175,656  190,936 
  เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  34,841,475  18,225,688  25,690,455  21,594,700 
  เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  (16,096,722)  (20,296,700)  (6,814,000)  (27,036,700)
  เงินปันผลจ่าย  (2,004,631)  (1,719,935)  (2,004,631)  (1,719,935)
  เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  (93,619)  (3,884) - -
  เงินลดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย  (27,698)  (84,107) - -
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  16,794,461  (3,688,002)  17,047,480  (6,970,999)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  (1,607,280)  1,939,576  (161,546)  1,010,649 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม  2,838,049  898,473  1,391,033  380,384 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม  1,230,769  2,838,049  1,229,487  1,391,033 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นายบรรยง  พงษ์พานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 500 

อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลัก

ผ่านเครือข่ายสาขาในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีบริษัทย่อยและกองทุนรวม (“บริษัทย่อย”) จำานวน 

13 แห่ง ตามลำาดับ ดังนี้

1.1  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 252/6  

  อาคารสำานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลักใน 

  การลงทุนและถือหุ้นในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทเป็นบริษัทย่อยของธนาคารเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 (ดูหมายเหต ุ

  ข้อ 6.5.1)

1.2  บรษิทัหลกัทรัพย ์ภทัร จำากดั (มหาชน) ถอืหุน้โดยบรษิทั ทนุภทัร จำากดั (มหาชน) จดทะเบยีนในประเทศไทย เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์

  2515 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 252/6 อาคารสำานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร 

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 (ดูหมายเหตุข้อ 6.5.1)

1.3  บรษิทัหลักทรัพย ์เคเคเทรด จำากดั เดมิช่ือ “บริษัทหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิ จำากดั” (ดหูมายเหตขุอ้ 6.5.5) จดทะเบยีนในประเทศไทย  

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเออร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2556  

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุข้อ 6.5.4)

 

1.4  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำากัด” (ดูหมายเหตุข้อ 6.5.5)  

  จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 252/122 อาคารเมืองไทย-ภัทร 

  คอมเพล็กซ ์ชัน้ 25 ทาวเวอรบ์ ีถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร มวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ประกอบธรุกจิ 

  จัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล และตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด ถือหุ้น 

  โดยบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุข้อ 6.5.2) 

1.5  บริษัท สำานักงานกฎหมายเอราวัณ จำากัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู ่

  เลขที ่209/1 อาคารเคทาวเวอร ์(บ)ี ชัน้ 12 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร มวีตัถปุระสงคห์ลกั 

  เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการและปรึกษาคดี

1.6  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 จดทะเบียนในประเทศไทย เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2542 โดยมสีถานประกอบการตัง้อยูท่ี ่บรษิทัหลกัทรพัย์ 

  จัดการกองทนุรวม วรรณ จำากดั เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร  

  มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อธุรกิจ(1)

1.7  กองทนุรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 จดทะเบยีนในประเทศไทย เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2542 โดยมสีถานประกอบการตัง้อยูท่ี ่บรษิทัหลกัทรพัย์ 

  จัดการกองทนุรวม วรรณ จำากดั เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร  

  มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อธุรกิจ(1)

1. ข้อมูลทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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1.8  กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที ่

  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม วรรณ จำากดั เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั  

  กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อพาณิชย์และสินเชื่ออื่น(1)

1.9  กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2542 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่  

  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม วรรณ จำากดั เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั  

  กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนประเภทลงทุนในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง

1.10  กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้ 1 จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 โดยมีสถานประกอบการตั้ง 

  อยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิเรียกร้องท่ีมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน

1.11  กองทนุรวมเอเชยีรีคอฟเวอรีพ่ร็อพเพอร์ตี ้3 จดทะเบยีนในประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 1 สงิหาคม 2544 โดยมสีถานประกอบการตัง้อยูท่ี่ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต 

  ปทมุวนั กรงุเทพมหานคร เป็นกองทนุประเภทลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ/หรอืสทิธเิรยีกรอ้งท่ีมอีสงัหารมิทรพัยเ์ปน็หลกัประกนั

1.12  กองทนุรวมบางกอกแคปปติอล จดทะเบียนในประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 30 เมษายน 2542 โดยมสีถานประกอบการตัง้อยูท่ี่ บรษิทัหลกั 

  ทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  

  กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ 

1.13  กองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ บริษัท 

  หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  

  กรุงเทพมหานคร เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ 

  (1) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 และ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 ได้มีมติ 
  เห็นชอบให้ทำาการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการและนายทะเบียนหน่วยลงทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด เป็น บริษัท 
  หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

2.1	 เกณฑ์การนำาเสนองบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ไดจ้ดัทำาขึน้ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์แหง่ประเทศไทย ลงวนัที ่22 มกราคม 

2544 เรื่องการจัดทำาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

โดยกำาหนดรูปแบบการนำาเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำาเสนองบการเงิน รวมทั้ง

วิธีการปฏิบัติ นโยบายและการแสดงรายการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำาและการประกาศงบการเงินของ

ธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

งบการเงนินี้ไดจ้ดัทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ตามที่ไดเ้ปดิเผยในนโยบาย

การบัญชี

ธนาคารจัดทำาบญัชเีปน็เงนิบาทและจดัทำางบการเงนิตามกฎหมายเปน็ภาษาไทย งบการเงนินี ้จดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงินและเกณฑ์การจัดทำ งบการเงินรวม
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การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือ

ปฏิบัติซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ใน

การจัดทำางบการเงินดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ฉบับที่ 8   ส่วนงานดำาเนินงาน

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การโอนและรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้	

1)  มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน 

    ทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2555)  ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)  สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18  (ปรับปรุง 2555)  รายได้

ฉบับที่ 19  (ปรับปรุง 2555)  ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2555)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2555)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28  (ปรับปรุง 2555)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31  (ปรับปรุง 2555)  ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2555)  งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2555)  การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2555)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3  (ปรับปรุง 2555)  การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15  สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน

ฉบับที่ 27  การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
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ฉบับที่ 29  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟอ้ 

  รุนแรง

ฉบับที่ 10  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12  ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17  การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  

 2559 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย

ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ท่ีเก่ียวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อย

มาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และการนำา

มาตรฐานเหลา่นีม้าถอืปฏบัิตจิะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่งบการเงนิของธนาคารและบรษิทัยอ่ยในงวดทีเ่ริม่ถอืปฏบิตัิ
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2.2	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของสำานักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแห่งและบริษัทย่อยที่ธนาคารมีอำานาจในการควบคุม 

โดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่สำาคัญระหว่างกันออกแล้ว บริษัทย่อยเหล่านี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยมีดังนี้

  

      

(1) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.75
(2) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.97
(3) ถือหุ้นผ่านบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99

2.3	 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารได้เปลี่ยนวีธีการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อกลุ่มขนส่ง 

(Fleet) โดยพจิารณาจากการจดัชัน้ลกูหนี ้มลูคา่หลกัประกนัและอตัราท่ีใชใ้นการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจากเดิมธนาคารได้พิจารณากันเงินสำารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยพิจารณา

จากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำานวณจากค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำาระหนี้ (Probability of default) และ

ร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการ

พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นหน้ีท่ีกำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง 

ข้างต้นนี้ไม่มีผลกระทบต่อค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	
(ร้อยละ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2556

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2556

 บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด
 บริษัทสำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด
 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1
 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2
 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3
 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง
 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 1
 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3
 กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล
 กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล

ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจจัดการกองทุน
สำานักกฎหมาย
ธุรกิจลงทุน
ธุรกิจลงทุน
ธุรกิจลงทุน
ธุรกิจลงทุน
ธุรกิจลงทุน
ธุรกิจลงทุน
ธุรกิจลงทุน
ธุรกิจลงทุน

99.97
99.94(2)

99.96(3)

99.96(3)

99.93
99.95
99.59
99.97
98.91
99.52
98.77
95.72
94.03

99.93
99.68(1)

99.99
99.92(3)

99.93
99.95
99.59
99.97
98.91
99.52
98.77
95.72
94.03
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3. นโยบายการบัญชีที่สำ คัญ
3.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารหมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บซึ่ง

เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดรวมหมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บของธนาคาร

และเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจำาที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีภาระผูกพัน 

ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำาหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่าของบริษัทย่อย

3.2	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

3.2.1 เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน

ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเป็น  

4 ประเภท คือ เงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภท

เปน็ไปตามเป้าหมายการลงทนุทีฝ่า่ยบริหารตอ้งการเมือ่ไดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ ฝา่ยบรหิารกำาหนด การจดัประเภทท่ีเหมาะสม 

สำาหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภท เป็นปกติอย่างสมำ่าเสมอ เงินลงทุนที่ได้มาเพื่อเป้าหมายหลัก

ในการหากำาไรจาก การเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพ่ือค้า เงินลงทุนท่ีมีระยะเวลาครบ

กำาหนด ซ่ึงผูบ้รหิารตัง้ใจแนว่แนแ่ละมคีวามสามารถถอืไวจ้นครบกำาหนดถกูจดัประเภทเปน็เงนิลงทุนท่ีถอืไวจ้นครบกำาหนด 

เงนิลงทนุทีจ่ะถอืไวโ้ดยที่ไมร่ะบุช่วงเวลาทีจ่ะถอืไวแ้ละอาจขายเมือ่ตอ้งการเสรมิสภาพคลอ่งหรอืเกดิการเปลีย่นแปลงในอตัรา

ดอกเบี้ยถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป

 

3.2.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย 

ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคำานวณโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาด 

ตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีการซื้อขาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารและ 

บรษิทัยอ่ยจะใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนทีท่ำาการซือ้ขายครัง้สดุท้ายของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกอ่นวนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย ธนาคารและบริษัทย่อยจะคำานวณจากอัตรา

ผลตอบแทน ที่ปราศจากความเสี่ยงปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตราสารหนี้นั้น มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 

คำานวณโดยใชร้าคาเสนอซือ้สดุทา้ยทีป่ระกาศโดย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ มลูคา่

ยุติธรรมของหน่วยลงทุน คำานวณโดยใช้มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (NAV) ซึ่งประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่

เป็นผู้จัดการกองทุนรวมนั้น

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า รับรู้เป็นรายการกำาไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายจะแสดงเปน็รายการในสว่นของเจา้ของผา่นกำาไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่นจนกว่าจะจำาหน่ายหลักทรัพย์ไป ซึ่งจะบันทึกผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในกำาไร 

(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

3.2.3 เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำาหนด 

ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำาหนดในงบแสดงฐานะการเงินด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตาม

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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3.2.4 เงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์ 

ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อย

ค่าของเงินลงทุน

3.2.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ 

ด้อยค่า (ถ้ามี)

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บริษทัทีธ่นาคารมสีทิธอิอกเสยีงทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกวา่กึง่หนึง่ของสทิธิในการออกเสยีงท้ังหมด 

หรือมีอำานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนำามารวมในการจัด

ทำางบการเงินรวม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ธนาคารมีอำานาจในการควบคุม จนถึงวันที่อำานาจในการควบคุม สิ้นสุดลง ธนาคาร 

และบริษัทย่อยใช้วิธีซื้อสำาหรับการบันทึกการได้มาซึ่งบริษัทย่อย ต้นทุนการได้มาซึ่งบริษัทย่อยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพยท์ีส่ง่มอบใหใ้นการไดม้า มลูคา่ของหุ้นท่ีออกให้หรอืหนีส้นิท่ีตอ้งรบัผดิชอบ ณ วนัท่ีไดม้า และยงัรวมถงึตน้ทนุ

ทีส่มัพันธ์โดยตรงกบัการไดม้านัน้ รายการและยอดคงเหลอืระหวา่งธนาคารและบรษิทัยอ่ย ตลอดจนกำาไรขาดทนุท่ียังไมเ่กดิ

ขึ้นได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว เว้นแต่รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยจะไม่สามารถ

ได้รับคืนต้นทุนที่เสียไป นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญของบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี

ที่ธนาคารถือปฏิบัติ ในการจัดทำางบการเงินรวมข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสีย ท่ีไม่มีอำานาจควบคุมได้แสดงเป็นรายการแยก 

ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รายชื่อของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และข้อ 2.2

3.2.6 การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ธนาคารและบริษัทย่อยจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น 

อาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าที่เกิดขึ้นบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที

3.2.7 กำาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ

ที่ไดรั้บจากการจำาหนา่ยเงนิลงทนุกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนดงักลา่วจะถกูบนัทึกเปน็รายการกำาไรหรอืรายการขาดทนุ

จากการขายหลักทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำาหน่ายจะคำานวณโดยการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

จากจำานวนเงินลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนหรือถือไว้

 

3.3	 การวัดค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง เป็นเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเช่าซื้อท้ังท่ีมีหลักประกันและไม่มี  

หลักประกัน ซึ่งสิทธิเรียกร้องเหล่านี้ไม่มีข้อมูลราคาตลาดซื้อขายคล่อง ดังนั้นเงินลงทุนดังกล่าวจึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกัน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของและจะบันทึกในงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยได้จำาหน่ายเงินลงทุนนั้น

ธนาคารและบริษทัยอ่ยจะทดสอบการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในสทิธเิรยีกรอ้ง เมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่เงนิลงทนุในสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มกีารดอ้ย

คา่เกดิขึน้ โดยจะปรบัลดราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุในสทิธเิรยีกรอ้งใหเ้ทา่กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื รายการขาดทนุจากการ

ด้อยค่าจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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สำาหรับธนาคารเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือทำาข้อตกลงใหม่ในการชำาระหน้ีโดยมีการทำาสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ี จะถูกโอนเป็นเงินให้กู้ยืมโดยเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 21/2555 เร่ือง ข้อกำาหนดเก่ียวกับ

การบนัทกึบญัชขีองสถาบันการเงนิ ธนาคารใชม้ลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที่โอนเปลีย่นประเภทในการบนัทกึบญัชแีละรบัรูผ้ลตา่งระหวา่ง

ราคาตามบญัชกีบัมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนันัน้ เปน็กำาไรหรอืขาดทนุในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทนัทสีำาหรบักรณทีีม่กีำาไรจากการโอน

เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้สินเชื่อ ธนาคารจะคำานึงถึงความแน่นอนที่จะได้รับเงินสดในอนาคต

3.4	 การวัดค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เงินลงทุนเหล่านี้ไม่มีข้อมูลราคาตลาดซื้อขายคล่อง ดังน้ันเงินลงทุนดังกล่าวจึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหรือ

มูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า โดยมูลค่ายุติธรรมคำานวณจากราคาประเมินท่ีต้องประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือ 

ตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยและปรับลดราคาประเมินตามระยะเวลาการถือครอง

 

3.5	 เงินให้สินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงิน

ให้สินเชื่อที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือ

ของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก

จากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกันและ

ลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดท่ีไม่สามารถชำาระเงินได้ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด และลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ที่

อยู่ระหว่างดำาเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำาระ และสำาหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดแสดงไว้ภายใต้รายการลูกหนี้

ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.6	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารถือปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้สินเชื่อ ตามข้อกำาหนดของประกาศของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และตามการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จาก 

ยอดเงินให้สินเชื่อที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวด การจัดชั้นหนี้พิจารณาจากระยะเวลาที่ค้างชำาระและความสามารถในการชำาระหนี้ของ

ลูกหนี ้ส่วนมูลคา่หลกัประกนัที่ใช้ข้ึนอยูก่บัประเภทของหลกัประกนั ธนาคารจดัชัน้เงนิให้สนิเชือ่ท้ังหมดโดยแบง่ออกเปน็ 6 ประเภท

และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นในอัตราที่กำาหนดสำาหรับแต่ละประเภท

ลกูหนีเ้งนิใหส้นิเชือ่และลกูหน้ีเชา่ซ้ือกลุม่ขนสง่ (Fleet) ธนาคารบนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู สำาหรบัลกูหนีท้ีจ่ดัชัน้ตำา่กวา่มาตรฐาน 

จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกัน ท้ังน้ีอัตราดอกเบี้ย

คิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจำาหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำาหรับลูกหนี้ชั้นปกติ

และชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน 

 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซ้ือธนาคารกนัเงนิสำารองเป็นกลุม่ลกูหนี ้(Collective Approach) โดยพจิารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์

ในอดีต ซึ่งคำานวณจากค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัด ชำาระหนี้ (Probability of default) และร้อยละของความเสียหายที่อาจ
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จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) รวมถึงธนาคารได้มีการปรับปรุงผลขาดทุนจากประสบการณ์

ในอดีตด้วยปัจจัยสำาคัญที่บ่งช้ีสภาวะเศรษฐกิจของท้ังในและต่างประเทศท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้  

และธนาคารยังได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมจากอัตราการกันเงินสำารองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach)  

ในบางกลุ่มของชั้นสินทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการกันเงินสำารองแบบระมัดระวัง

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยการ

ประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย ประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำาประกัน บริษัทตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญสำาหรับลกูหน้ีเมือ่หน้ีน้ันมหีลกัประกนัไมเ่พยีงพอและ/หรอืมโีอกาสท่ีลกูหนีจ้ะชำาระเงนิตน้และดอกเบีย้คนืไมค่รบจำานวน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มหรือลดลง ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือ โอนกลับค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้ หนี้สูญที่ได้รับคืนบันทึก ลดยอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญใน 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7	 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ธนาคารถือปฏบัิติในการปรับโครงสร้างหน้ีทีม่ปีญัหาตามหลกัเกณฑท่ี์ไดร้บัอนมุตัจิากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารบนัทกึบญัชี

สินทรัพย์หรือหุ้นทุนท่ีรับโอนมาจากการชำาระหน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหุ้นทุนหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 

หรือเงินลงทุนในลูกหนี้แล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า (รวมดอกเบี้ยที่หยุดรับรู้รายได้ ณ วันปรับปรุงโครงสร้างหนี้)

ในกรณทีีเ่ปน็การปรับโครงสรา้งหนีท้ีธ่นาคารยนิยอมผอ่นปรนเงือ่นไขในการชำาระหนี ้ธนาคารคำานวณมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ

ในลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้ โดยคำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย

ขั้นตำ่าสำาหรับเงินให้กู้ระยะยาว (MLR) ณ วันปรับโครงสร้างหนี้

ธนาคารรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินสำารอง 

ที่กันไว้แล้วเป็นรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้

ธนาคารคำานวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินทุกเดือนและปรับปรุงบัญชีค่า

เผื่อการปรับมูลค่าเมื่อมูลค่ายุติธรรมของหนี้เปลี่ยนแปลงไป การคำานวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่ ณ วันที่ในงบการเงินทุกเดือน

จะคำานวณตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ โดยการปรบัปรงุบญัชคีา่เผือ่การปรบัมลูคา่

ต้องไม่ทำาให้ราคาตามบัญชีของลูกหนี้สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้

กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีการโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียของเจ้าของเพื่อชำาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคารจะบันทึก

สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายที่ไม่สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหน้ี

บวกดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

กรณีซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้และภายหลังมีการปรับโครงสร้างหน้ี ธนาคารคำานวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีปรับโครงสร้างหนี้ และ

บันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมท่ีเป็นขาดทุน ณ วันน้ันไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับงวดบัญชีนั้น 

และโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นเงินให้สินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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3.8		 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วย ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่า คอนโดมิเนียม และรถยึดคืน 

ธนาคารแสดงทรัพย์สินรอการขายประเภทที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าและคอนโดมิเนียมด้วยจำานวนเงินต้นคงค้าง

บวกดอกเบี้ยค้างรับหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า 

รถยึดคืนบันทึกด้วยเงินต้นคงค้างหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า ณ วันที่ได้รับโอนมูลค่ายุติธรรมคำานวณจากราคา

ตลาดของทรัพย์สิน (Red book)

กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจำาหน่าย 

และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

3.9		 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์

ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทยกเว้นท่ีดิน คำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ 

แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานที่ประมาณการไว้ดังต่อไปนี้

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี 

 อุปกรณ์  3 - 5 ปี

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 3 - 5 ปี

 ยานพาหนะ 5 ปี

รายการกำาไรขาดทนุจากการจำาหนา่ยสนิทรัพย ์กำาหนดโดยเปรยีบเทียบสิง่ตอบแทนท่ีไดร้บักบัราคาตามบญัชแีละรวมไวใ้นงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.10	 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ

ค่าความนยิมทีเ่กดิจากการซ้ือธรุกจิไดแ้กส่ว่นตา่งระหวา่งตน้ทุนการซือ้ธรุกจิ ณ วนัท่ีลงทุนสงูกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธิ

ที่ระบุได้เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ซื้อ ธนาคารรับรู้ค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อกิจการในงบการเงินรวม

ค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่สูงกว่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุน ธนาคารรับรู้

ส่วนเกินดังกล่าวเป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวม

3.11		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3.11.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเจาะจงท่ีซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ เมื่อมีการดำาเนินการให้โปรแกรม

คอมพวิเตอรเ์ฉพาะเจาะจงทีน่ำามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจำาหนา่ยตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชนท่ี์ประมาณ

การภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
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3.11.2 ใบอนุญาตเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนของตลาดอนุพันธ์

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บันทึกรายจ่ายสำาหรับใบอนุญาตเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนของตลาดอนุพันธ์เป็น

สินทรัพย์ โดยไม่มีการตัดจำาหน่ายและมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำาทุกงวดบัญชี และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

โดยบันทึกเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.11.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชี 

บริษัทย่อยตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 5 ปี 

3.12	 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต

และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนท่ีจ่ะสญูเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิ เพือ่จา่ยชำาระภาระผกูพนัดงักลา่ว โดยสามารถประมาณมลูคา่

ภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.13	 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารและบริษทัยอ่ยแปลงคา่รายการทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศใหเ้ปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ และ

แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันน้ันรายการกำาไรหรือรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชำาระที่เป็น

เงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.14	 การบัญชีสำาหรับสัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบท้ังหมด ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  

ซ่ึงจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

แล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า จำานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ย

คงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน 

ระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน

จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

 

สญัญาระยะยาวเพ่ือเชา่สนิทรพัยซ์ึง่ผูใ้หเ้ชา่เปน็ผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของเปน็สว่นใหญ ่สญัญาเชา่นัน้

ถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกใน

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็น 

ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

3.15		รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและเงินรับฝาก

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและเงินรับฝากรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างชำาระเกินกว่า 

สามเดอืนนบัตัง้แตว่นัครบกำาหนดชำาระซึง่รบัรูเ้มือ่เกบ็เงนิได ้ธนาคารไดบ้นัทกึยกเลกิรายไดส้ำาหรบัดอกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชือ่และ

ลูกหนี้ที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี เมื่อลูกหน้ีเป็นลูกหน้ีท่ีค้างชำาระเงินต้นหรือดอกเบ้ียเกินกว่าสามเดือน 

นับจากวันครบกำาหนดชำาระเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้ 

รายได้เมื่อเก็บเงินได้และจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
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3.16	 รายได้จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้สำาหรับดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือท่ีธนาคาร

บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี เมื่อลูกหนี้นั้นเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบ

กำาหนดชำาระเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้เมื่อเก็บเงิน

ได้และจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งเป็นสัญญาเช่าการเงินตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง  

(effective interest method) ตลอดอายุของสัญญาเช่า

3.17	 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบีย้จากเงนิลงทนุในหลกัทรัพยรั์บรู้ตามเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้รายไดด้อกเบีย้จากตราสารหนีท้ีค่า้งชำาระเกนิกวา่สามเดอืน

นับตั้งแต่วันครบกำาหนดชำาระซึ่งรับรู้เมื่อเก็บเงินได้ เงินปันผลรับรู้ ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

 

3.18	 รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง

ธนาคารและบรษิทัยอ่ยรบัรู้รายไดด้อกเบีย้จากเงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งเมือ่รบัชำาระหนี ้โดยคำานวณจากเงนิลงทุนคงเหลอืคณูดว้ย

อัตราผลตอบแทน (Yield) ที่คาดว่าจะได้รับตามสัญญาหรือตามข้อตกลงใหม่

3.19	 ค่าธรรมเนียมและบริการ

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

3.20	 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 

3.21	 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3.21.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน คือ จำานวนภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคำานวณจากกำาไร 

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

3.21.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีปน็การรบัรูผ้ลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งมลูคา่ทางบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบการเงนิกบั

มลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิที่ใชใ้นการคำานวณกำาไรทางภาษ ี(ฐานภาษ)ี ธนาคารและบรษิทัยอ่ยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิไดร้อ

การตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทกุรายการ และรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราว

เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำาไรทางภาษีจะมีจำานวนเพียงพอท่ีจะนำาผลแตกต่างชั่วคราวน้ันมาใช้ประโยชน์ได้  

โดยมีการทบทวนมลูคา่ตามบัญช ีณ วนัที่ในรายงาน สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะถกูปรบัลดลง เมือ่กำาไรทางภาษี

ทีจ่ะนำามาใชป้ระโยชนล์ดลง การกลบัรายการจะทำาเมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่ธนาคารและบรษิทัยอ่ยจะมกีำาไรทาง

ภาษเีพยีงพอทีจ่ะนำาสนิทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีางสว่นหรอืท้ังหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ท้ังนีธ้นาคารและบรษิทัยอ่ย

ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับรายการค่าความนิยม
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ธนาคารและบริษทัยอ่ยคำานวณมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชดีว้ยอตัราภาษทีีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์

จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู ่

หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

รายการสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมาย 

ในการนำาสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและธนาคารและบริษัทย่อยตั้งใจจะชำาระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับชำาระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน

ธนาคารและบริษทัยอ่ยแสดงรายการคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดห้รอืรายไดภ้าษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำาไรหรอืขาดทนุไวใ้นงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของ

เจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด

3.22	 กำาไรต่อหุ้น

ธนาคารและบริษทัยอ่ยคำานวณกำาไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานโดยการหารกำาไรสทุธสิำาหรบังวด ดว้ยจำานวนถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของจำานวน

หุน้สามญัทีช่ำาระแลว้และออกจำาหนา่ยในระหวา่งงวด อยา่งไรกต็าม ธนาคารและบรษัิทยอ่ยไดค้ำานวณกำาไรตอ่หุ้นลดลงอยา่งเตม็ที่

เพื่อการเปรียบเทียบ โดยนำากำาไรสุทธิบวกค่าใช้จ่าย (สุทธิจากภาษีเงินได้) ที่สามารถประหยัดได้ หากมีการแปลงหุ้นสามัญเทียบ

เท่าปรับลดในงวดนั้นหารด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของจำานวนหุ้นสามัญ (รวมหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้น)

3.23	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ธนาคารและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกำาหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสำารอง 

เลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารและบริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้รับ 

เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากธนาคารและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น 

ค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

 

ธนาคารและบริษัทย่อยและพนักงานทุกคนที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ดังนี้

 อายุงาน	 อัตราสมทบ	(ร้อยละ)

 ไม่ครบ 5 ป ี 5

 5 ปีขึ้นไป  8 - 10

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

เงินชดเชยตามกฎหมาย

พนักงานทุกคนจะได้รับเงินชดเชยเมื่อออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์นี้ได้ถูกพิจารณาเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ โดยมิได้จัดตั้งเป็นกองทุนตามนิยาม

ของมาตรฐานฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน และแยกคำานวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) เพื่อคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่

คาดวา่จะตอ้งจา่ยในอนาคต โดยการคำานวณนี้ไดป้ฎบิตัติามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่รวมถงึ ประมาณการเงนิเดอืนพนกังาน 

อัตราการลาออก อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการตาย อัตราคิดลด อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ 



136 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ธนาคารและบรษิทัยอ่ยรับรูภ้าระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานเปน็ประมาณการหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิและ

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลประโยชน์จากวันลาพักร้อนสะสม

ธนาคารและบรษิทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์จากวันลาพกัรอ้นสะสมของพนกังานที่ไดป้ฏบิตังิานเปน็ประมาณการหนีส้นิในงบแสดงฐานะ

การเงิน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.24	 ตราสารอนุพันธ์

รายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมีวิธีการรับรู้รายการดังนี้

3.24.1 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าจะถูกบันทึกบัญชีในขั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก 

  การทำารายการดงักลา่วบันทกึในกำาไรหรือขาดทนุ เมือ่เกดิขึน้ การวดัมลูคา่ใหมภ่ายหลงัการบนัทกึครัง้แรกใชม้ลูคา่ยตุธิรรม 

  กำาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนทันที

3.24.2 กลุ่มอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของรายการท่ีรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างบันทึกเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะ 

  การเงินและรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ คงค้างในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

3.25	 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บรษิทัยอ่ยบนัทึกเงนิทีล่กูคา้วางไว้กบับรษิทัยอ่ยเพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยบ์ญัชเีงนิสดและเงนิท่ีลกูคา้วางเปน็หลกัประกนัเพือ่การ

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยเพ่ือการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัท

ย่อยเท่านั้น

3.26	 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บรษิทัย่อยบนัทึกบัญชรัีบรู้ภาระทีต่อ้งสง่คนืหลกัทรพัยท์ีย่มืมาซึง่ไดน้ำาไปขายหรอืใหย้มืตอ่เปน็ “เจา้หนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา

ซือ้ขายลว่งหนา้” ในงบแสดงฐานะการเงนิ และ ณ วนัสิน้งวดบรษัิทยอ่ยปรบัปรงุบญัชเีจา้หนีหุ้้นยมื โดยคำานวณจากราคาเสนอขาย

ล่าสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในงบกำาไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็ บริษทัยอ่ยบันทกึบัญชหีลกัทรัพยซ์ึง่นำาไปใหล้กูคา้ยมืตอ่เปน็ “ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้” 

ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำาไปวางเป็นหลักประกันหรือรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ 

“เจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน” และบันทึกค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้าง

3.27	 ลูกหนี้สำานักหักบัญชี

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำานักหักบัญชีที่เกิดจากการชำาระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงเงินที่ได้นำาไปวางเป็น

ประกันกับสำานักหักบัญชีในการทำาธุรกรรมอนุพันธ์ของบริษัทย่อย

 

3.28	 เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี

เจา้หนีส้ำานกัหกับัญช ีหมายถงึ ยอดดลุสทุธเิจา้หนีส้ำานกัหกับญัชทีีเ่กดิจากการชำาระราคาซือ้ขายหลกัทรพัยต์ราสารทนุทีซ่ือ้ขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำานักหักบัญชีสำาหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย
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3.29	 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ซึ่งเป็นบัญชีที่ลูกหนี้จะต้องชำาระ

ราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ให้บริษัทภายใน 3 วันทำาการ

3.30		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจา้หนีธุ้รกจิหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ หมายถงึ ภาระของบรษัิทยอ่ยจากการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละธรุกจิสญัญา 

ซือ้ขายลว่งหน้าทีม่ตีอ่บุคคลภายนอก เช่น ยอดดลุสทุธเิจา้หนีล้กูคา้ซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด ภาระท่ีตอ้งสง่มอบหลกัทรพัยเ์นือ่งจาก 

การขายชอร์ตหรือการยมืหลกัทรัพย ์และภาระท่ีตอ้งสง่คนืทรพัยส์นิท่ีบรษัิทยอ่ยถอืไวเ้พือ่เปน็ประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย ์เปน็ตน้

3.31		หุ้นกู้อนุพันธ์

หุน้กูอ้นพุนัธเ์ป็นหุน้กูท้ีบ่ริษทัยอ่ยออกและเสนอขายใหแ้กล่กูคา้หรอืผูม้คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัยอ่ย ซึง่เปน็ผูล้งทุนสถาบนั

หรอืผูล้งทนุรายใหญโ่ดยเฉพาะเจาะจงโดยออกจำาหนา่ยภายใตเ้งือ่นไขที่ไดร้บัอนมุตัจิากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวมีการอ้างอิงกับราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หุน้กูด้งักลา่วแสดงดว้ยราคาทนุทีข่ายปรบัดว้ยสว่นตำา่กวา่มลูคา่ของหุน้กูท้ีต่ดัจำาหนา่ยตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่จำานวนทีต่ดั

จำาหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการดอกเบี้ยจ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อนพุนัธท์างการเงนิแฝงแสดงภายใตบั้ญชีสนิทรพัย/์หนีส้นิอนพุนัธท์างการเงนิโดยแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมและรบัรูก้ารเปลีย่นแปลง

มูลค่ายุติธรรมในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมคำานวณโดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 

ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของสภาพคล่อง 

เงินปันผล อัตราดอกเบี้ย ราคาของสินค้าอ้างอิง และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินค้าอ้างอิง

 

4. การบริหารความเสี่ยง
นโยบายหลักในการบริหารความเสีย่งของธนาคารและบรษัิทยอ่ย คอื การบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุท้ังองคก์ร เพือ่ให้การบรหิารความ

เส่ียงมีความเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีในแตล่ะธรุกจิและหนว่ยงานภายในจะมหีนา้ท่ีรบัผดิชอบหลกัในการเขา้ใจความเสีย่งและจดั

ใหม้กีารบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ โดยอยูภ่ายใตก้รอบและนโยบายการบรหิารความเสีย่งรวม

ของธนาคารและบริษัทย่อย สายบริหารความเสี่ยงจะทำาหน้าท่ีในการกำากับดูแลและสอบทานเพ่ือให้แน่ใจว่าสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจมี

กลไกการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่สำาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุนใน 

หลักทรัพย์ เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และเงินให้สินเชื่อ หนี้สินทางการเงินที่สำาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ 

การเงินประกอบด้วย เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

ความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน (Financial instruments) ที่มีสาระสำาคัญของธนาคารและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

4.1	 ความเสี่ยงทางด้านเครดิต	(Credit	risk)

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามสัญญา หรือกรณีที่คู่สัญญาไม่

ปฏบิติัตามเงือ่นไข หรือข้อตกลงในสญัญา ทัง้นีค้วามเสีย่งดา้นสนิเชือ่ครอบคลมุไปถงึผลติภัณฑท์างการเงนิทุกประเภท ทัง้ธรุกรรม

ที่อยู่บนงบแสดงฐานะการเงิน เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนลูกหนี้ตามสัญญาประเภทอื่นๆ และธุรกรรมนอก

งบแสดงฐานะการเงิน เช่น การซื้อขายอนุพันธ์ หนังสือคำ้าประกันประเภทต่างๆ เป็นต้น
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สำาหรับสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตนี้มีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หลังจากหักสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว (ดูหมายเหตุข้อ 6.9) ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงสุดทางด้านเครดิต

ธนาคารและบรษิัทยอ่ยพจิารณาวา่ไม่มคีวามเสี่ยงทีเ่ปน็สาระสำาคัญเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชือ่ เนือ่งจากมีจำานวนลูกค้าหรอื

คู่สัญญาเป็นจำานวนมากและกระจายอยู่ในหลายประเภทธุรกิจ

ความเสี่ยงทางด้านเครดิตนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินด้วยในกรณีท่ีลูกค้าไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาได้เมื่อครบกำาหนด

 

ธนาคารและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งทางดา้นการใหเ้ครดติ ในกรณทีีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาของเครือ่งมอืทางการเงนินอกงบ

แสดงฐานะการเงินอันได้แก่ สัญญาที่จะขยายวงเงินสินเชื่อ แสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือคำ้าประกันทางการเงิน ซึ่ง

ความเส่ียงดังกลา่วจะมคีา่เทา่กบัมลูคา่ตามสญัญาที่ไดต้กลงกนัไวใ้นเบือ้งตน้ ธนาคารและบรษัิทยอ่ยไดใ้ชน้โยบายและวธิกีารในการ 

พจิารณาการให้สนิเชือ่ประเภทนีเ้ชน่เดยีวกบัการใหส้นิเชือ่สำาหรบัรายการใน งบแสดงฐานะการเงนิ สำาหรบัสญัญาแลกเปลีย่นอตัรา

ดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น มูลค่าตามสัญญาไม่ได้แสดงถึงจำานวนความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ 

ธนาคารและบริษัทย่อยควบคุมความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ โดยมีขั้นตอนการอนุมัติวงเงิน และ

การติดตามที่รอบคอบรัดกุม

ธนาคารและบรษิทัยอ่ยมนีโยบายทีจ่ะทำาใหแ้น่ใจว่าไดใ้ห้สนิเชือ่ไปยงัลกูคา้ท่ีมปีระวตัสินิเชือ่ อยู่ในระดบัท่ีมคีวามเหมาะสม คูส่ญัญา 

ในอนุพันธ์และรายการเงินสดได้เลือกที่จะทำารายการกับสถาบันการเงินท่ีมีคุณภาพความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และยังมีการ

กำาหนดวงเงินของธุรกรรมให้สินเชื่อกับลูกค้าหรือสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม

การกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการผิดสัญญาของเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปได้ดังนี้
            หน่วย : พันบาท

  

4.2	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Interest	rate	risk	and	liquidity	risk)

การจัดหาแหลง่เงนิระยะยาวเพ่ือใหม้คีวามสมดลุกบัการลงทนุหรอืเงนิใหกู้ร้ะยะยาวเปน็นโยบายพืน้ฐานของการจดัการความเสีย่ง

ด้านสภาพคล่องของธนาคาร ในขณะเดียวกันการบริหารหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและต้นทุนตำ่าก็เป็นนโยบายพ้ืนฐานของ

ธนาคารเชน่กนั ความสามารถ ในการจบัคู่ดังกลา่วอยา่งสมบรูณข์องทัง้สองประการนัน้ยอ่มเปน็ไปไดย้าก เนือ่งจากธรุกรรม ทางธรุกจิ 

และความหลากหลายของแหล่งเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน ธนาคารมีคณะกรรมการซึ่งมีการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อดูแล 

ความเสี่ยงทั้งสองประการให้เกิดความสมดุลสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

 

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
เงินให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์
เงินให้สินเชื่อเพื่อสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ

รวมเงินให้สินเชื่อ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

29,532
6,568,291

37,044,249
766,803
456,779

140,135,836
883,015

4,918,995

24,378
6,232,618

28,155,049
827,182
523,392

127,665,135
669,483

4,896,798

29,532
6,568,291

37,044,249
766,803
456,779

140,135,836
883,015

6,104,512

24,378
6,232,618

28,155,049
827,182
523,392

127,665,135
669,483

5,140,361

190,803,500 168,994,035 191,989,017 169,237,598
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4.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบ้ีย เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อันจะมผีลให้เกิดความผนัผวนตอ่รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

ในปีปัจจุบันและในอนาคต ความเส่ียงของอัตราดอกเบ้ียเกิดจากโครงสร้างและลักษณะของสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินของธนาคาร โดยส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยใน 

ทอ้งตลาด เงนิให้สินเชือ่ของธนาคารมอีตัราดอกเบีย้แบบคงทีแ่ละบางส่วนมอีตัราดอกเบีย้แบบลอยตัว โดยอา้งองิอตัราเงิน

ให้กู้ยืมขั้นตำ่า (MLR)+ หรืออัตราเงินเบิกเกินบัญชีขั้นตำ่า (MOR)+ เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ จำาแนกตามหนี้ที่มี

อัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวสรุปได้ดังนี้
            หน่วย : พันบาท

 

ธนาคารและบรษิทัยอ่ยไดส้รปุระยะเวลาครบกำาหนดของการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้

            หน่วย : พันบาท

  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

เงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
เงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

150,542,302
40,261,198

138,344,907
30,649,128

150,542,302
41,446,715

138,344,907
30,892,691

รวมเงินให้สินเชื่อ 190,803,500 168,994,035 191,989,017 169,237,598

งบการเงินรวม

2556

0	-	3	เดือน
มากกว่า							

3	-	12	เดือน
มากกว่า									
1	-	5	ปี

มากกว่า	5	ปี
เงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

ไม่มีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,829,963 - - - - 2,898,643 9,728,606

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 30,077 17,342 - - - 326,142 373,561

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 7,608,811 855,747 8,126,909 2,328,959 - 8,050,285 26,970,711

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 50,103 474,028 707,590 - 2,652,984 - 3,884,705

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ - - 57,300 - - - 57,300

เงินให้สินเชื่อ 52,207,889 28,252,293 98,075,495 4,991,631 980,545 6,295,647 190,803,500

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา

   ซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 10,207,069 10,207,069

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี - - - - - 460,995 460,995

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 67,981,783 72,392,670 5,459,813 - - 162,232 145,996,498

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,376,156 244,775 1,018,401 - - 16,689 6,656,021

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 414,296 414,296

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 66,549 43,622 - - - 523,944 634,115

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 16,520,848 15,347,103 10,691,078 10,000 - - 42,569,029

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี 912 - - - - 1,049,821 1,050,733

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

     สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 20,899 - - - - 8,866,020 8,886,919
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              หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2555

0	-	3	เดือน
มากกว่า

3	-	12	เดือน
มากกว่า
1	-	5	ปี

มากกว่า	5	ปี
เงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

ไม่มีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,744,532 992,154 - - - 3,788,590 7,525,276

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 6,656 75,292 - - 5,637 87,585

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 17,378,563 8,046,094 3,206,369 3,004,943 - 5,987,869 37,623,838

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 33,683 664,391 1,018,462 6,826 3,002,983 - 4,726,345

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ - - 77,746 - - - 77,746

เงินให้สินเชื่อ 40,143,635 27,469,664 89,875,823 5,877,368 646,908 4,980,637 168,994,035

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา

    ซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 4,818,085 4,818,085

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี 780 - - - - 755,936 756,716

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 74,576,609 49,861,305 28,020,460 - - 568,864 153,027,238

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,389,812 2,214,851 820,968 - - 42,776 5,468,407

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 374,595 374,595

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 7,931 7,931

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,158,933 12,295,868 9,643,535 2,025,000 - - 29,123,336

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี - - - - - 149,364 149,364

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

    สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 18,175 - - - - 4,739,275 4,757,450

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

0	-	3	เดือน
มากกว่า	

3	-	12	เดือน
มากกว่า	
1	-	5	ปี

มากกว่า	5	ปี
เงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

ไม่มีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,142,388 - - - - 2,113,271 6,255,659

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 30,077 17,342 - - - 243,878 291,297

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 6,810,945 815,337 8,116,709 2,328,959 - 23,127 18,095,077

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - 471,727 707,590 - - - 1,179,317

เงินให้สินเชื่อ 51,643,406 30,002,293 98,075,495 4,991,631 980,545 6,295,647 191,989,017

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 68,110,022 72,392,670 5,459,813 - - 162,232 146,124,737

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,465,826 244,775 1,018,401 - - 16,689 6,745,691

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 414,296 414,296

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 66,549 43,622 - - - 142,427 252,598

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 16,520,847 13,614,445 10,691,078 10,000 - - 40,836,370
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           หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

0	-	3	เดือน
มากกว่า

3	-	12	เดือน
มากกว่า
1	-	5	ปี

มากกว่า	5	ปี
เงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

ไม่มีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,929,563 992,153 - - - 3,282,795 6,204,511

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 6,656 75,292 - - - 81,948

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 13,073,857 8,046,094 3,206,369 3,004,943 - 141,028 27,472,291

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - 657,056 985,585 - - - 1,642,641

เงินให้สินเชื่อ 40,393,499 27,469,664 89,875,823 5,877,368 640,607 4,980,637 169,237,598

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 75,081,080 49,861,305 28,020,460 - - 568,864 153,531,709

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,389,736 2,346,960 820,968 - - 55,088 5,612,752

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 374,595 374,595

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5,158,933 10,631,507 9,643,535 2,025,000 - - 27,458,975

ยอดคงเหลือถัวเฉล่ียของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีสาระสำาคัญและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระสำาคัญของธนาคาร 

รวมท้ังอัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปันผล สรุปได้ดังน้ี
              หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยและ
เงินปันผล

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำาคัญ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 12,689,799 327,153 2.58

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 24,183,550 776,530 3.21

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 3,833,797 556,556 14.52

เงินให้สินเชื่อ 182,325,258 14,148,433 7.76

223,032,404 15,808,672 7.09

หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำาคัญ

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 160,119,379 5,329,163 3.33

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 35,433,599 1,254,983 3.54

195,552,978 6,584,146 3.37
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยและ
เงินปันผล

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำาคัญ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 18,692,882 644,993 3.45

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 33,680,288 935,191 2.78

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 4,583,719 886,415 19.34

เงินให้สินเชื่อ 154,428,853 11,985,104 7.76

211,385,742 14,451,703 6.84

หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำาคัญ

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 119,808,283 4,048,878 3.38

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 65,432,320 2,598,637 3.97

185,240,603 6,647,515 3.59

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยและ
เงินปันผล

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำาคัญ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,477,501 251,836 2.40

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 19,658,115 636,210 3.24

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 1,727,324 140,478 8.13

เงินให้สินเชื่อ 183,485,728 14,169,406 7.72

215,348,668 15,197,930 7.06

หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำาคัญ

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 160,219,364 5,313,924 3.32

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 33,837,532 1,205,980 3.56

194,056,896 6,519,904 3.36
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4.2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึงความเสี่ยงจากการท่ีธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายหนี้สินและภาระผูกพัน 

เมื่อถึงกำาหนดเวลาเน่ืองจากไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ท่ีมีเป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ 

อย่างเพียงพอ หรือในกรณีที่สามารถทำาได้ก็มีต้นทุนที่สูงมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุนของธนาคาร 

และบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ธนาคารและบริษัทย่อยมีนโยบายดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินในจำานวนท่ีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและเพียงพอ

สำาหรับรองรับความตอ้งการเงนิสดเพือ่ใชใ้นธรุกจิของธนาคารและกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของธนาคาร โดยบรหิารสภาพคลอ่ง

ทัง้ในเชงิคณุภาพและเชงิปริมาณเพือ่เป็นการกระจายความเสีย่งใหเ้หมาะสม พจิารณาโครงสรา้งและพฤตกิรรมการฝาก/ถอน

เงนิของลกูคา้และภาวะการแขง่ขนั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการกระแสเงนิสดในแตล่ะระยะเวลาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ในระดับต้นทุนที่เหมาะสม โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาทิ การวิเคราะห์ Liquidity Gap รวมถึงการปรับ

พฤติกรรม และการวิเคราะห์ Liquidity ratio นอกเหนือจากการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายตามที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกำาหนด นอกจากนี้บริษัทย่อยจัดให้มีการติดตามกระแสเงินสดเข้าและออกโดยฝ่ายบริหารเงิน เพื่อวางแผน

เกี่ยวกับกระแสเงินสดประจำาวัน มีการควบคุมขนาดธุรกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องชำาระเงินสด  

และพิจารณารวมถึงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไป

ตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มีการเตรียมความพร้อมและปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ 

เพือ่เพิม่เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการสภาพคลอ่งและเพิม่ทางเลอืกในการออมใหก้บัลกูคา้ โดยการออกผลติภณัฑป์ระเภท

ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องภายใต้ วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยและ
เงินปันผล

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีสาระสำาคัญ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 17,801,496 614,598 3.45

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 30,665,751 888,027 2.90

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 2,060,798 133,252 6.47

เงินให้สินเชื่อ 153,806,582 11,960,947 7.78

 204,334,627 13,596,824 6.65

หนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำาคัญ

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 120,547,023 4,075,350 3.38

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 66,800,595  2,645,438 3.96

 187,347,618 6,720,788 3.59
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556

เมื่อ
ทวงถาม

	น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ	1	ปี

มากกว่า
1-	5	ปี

มากกว่า	5	ปี
ไม่มีระยะเวลา

กำาหนด
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - - 1,230,769 1,230,769

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 3,333,748 6,344,654 - - 50,204 9,728,606

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ - 314,237 59,324 - - 373,561

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - 14,827,005 8,135,185 2,328,959 1,679,562 26,970,711

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ - 60,960 3,823,745 - - 3,884,705

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา - - 57,300 - - 57,300

  ซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี - 10,207,069 - - - 10,207,069

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 460,995 - - - 460,995

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 18,087 2,742,272 102,294,748 35,080,729 - 140,135,836

เงินให้สินเชื่อ 8,611 47,474 826,930 - - 883,015

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,366,508 3,498,673 26,736,014 17,183,454 - 49,784,649

5,726,954 38,503,339 141,933,246 54,593,142 2,960,535 243,717,216

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 24,331,205 116,332,584 5,332,709 - - 145,996,498

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 253,356 5,384,264 441,426 576,975 - 6,656,021

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 414,296 - - - - 414,296

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 559,896 74,219 - - 634,115

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,300 23,236,650 16,331,079 3,000,000 - 42,569,029

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี - 1,050,733 - - - 1,050,733

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 8,886,919 - - - 8,886,919

รวมหนี้สินทางการเงิน 25,000,157 155,451,046 22,179,433 3,576,975 - 206,207,611

สินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำาคัญ วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำาหนดของสัญญา จำาแนกได้ดังนี้
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2555

เมื่อ
ทวงถาม

	น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ	1	ปี

มากกว่า
1-	5	ปี

มากกว่า	5	ปี
ไม่มีระยะเวลา

กำาหนด
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - 1,392,284 1,392,284

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,148,978 2,304,785 - - 71,513 7,525,276

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 12,293 75,292 - - 87,585

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ - 29,318,423 3,505,371 3,004,943 1,795,101 37,623,838

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 53,818 21,425 4,644,276 6,826 - 4,726,345

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ - - 77,746 - - 77,746

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา

 ซื้อขายล่วงหน้า - 4,818,085 - - - 4,818,085

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี 780 755,936 - - - 756,716

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 13,358 2,099,400 87,769,167 37,783,210 - 127,665,135

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 25,368 19,554 624,561 - - 669,483

เงินให้สินเชื่อ 2,181,958 3,062,505 21,256,522 14,158,432 - 40,659,417

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 7,424,260 42,412,406 117,952,935 54,953,411 3,258,898 226,001,910

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 25,747,189 99,322,555 27,957,494 - - 153,027,238

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 448,844 3,403,849 1,615,714 - - 5,468,407

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 374,595 - - - - 374,595

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 7,931 - - - 7,931

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,195 17,456,406 9,640,735 2,025,000 - 29,123,336

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี - 149,364 - - - 149,364

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 4,739,275 -  - 18,175 4,757,450

รวมหนี้สินทางการเงิน 26,571,823 125,079,380 39,213,943 2,025,000  18,175 192,908,321
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

เมื่อ
ทวงถาม

	น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ	1	ปี

มากกว่า
1-	5	ปี

มากกว่า	5	ปี
ไม่มีระยะเวลา

กำาหนด
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - 1,229,487 1,229,487

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,707,267 3,548,392 - - - 6,255,659

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 231,973 59,324 - - 291,297

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ - 7,586,281 8,116,709 2,328,959 63,128 18,095,077

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - - 1,179,317 - - 1,179,317

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 18,087 2,742,272 102,294,748 35,080,729 - 140,135,836

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 8,611 47,474 826,930 - - 883,015

เงินให้สินเชื่อ 1,802,025 5,248,673 26,736,014 17,183,454 - 50,970,166

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 4,535,990 19,405,065 139,213,042 54,593,142 1,292,615 219,039,854

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 24,459,444 116,332,584 5,332,709 - - 146,124,737

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 278,477 5,448,813 441,426 576,975 - 6,745,691

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 414,296 - - - - 414,296

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 178,379 74,219 - - 252,598

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,300 21,503,992 16,331,078 3,000,000 - 40,836,370

รวมหนี้สินทางการเงิน 25,153,517 143,463,768 22,179,432 3,576,975 - 194,373,692

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

เมื่อ
ทวงถาม

	น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ	1	ปี

มากกว่า
1-	5	ปี

มากกว่า	5	ปี
ไม่มีระยะเวลา

กำาหนด
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - 1,391,033 1,391,033

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,911,725 2,292,786 - - - 6,204,511

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 6,656 75,292 - - 81,948

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ - 20,894,555 3,432,955 3,004,943  139,838 27,472,291

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ - - 1,642,641 - - 1,642,641

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 13,358 2,099,400 87,769,167 37,783,210 - 127,665,135

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 25,368 19,554 624,561 - - 669,483

เงินให้สินเชื่อ 2,425,521 3,062,505 21,256,522 14,158,432 - 40,902,980

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 6,375,972 28,375,456 114,801,138 54,946,585 1,530,871 206,030,022

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 26,251,660 99,322,555 27,957,494 - - 153,531,709

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 336,078 3,660,960 1,615,714 - - 5,612,752

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 374,595 - - - - 374,595

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,195 15,792,045 9,640,735 2,025,000 - 27,458,975

รวมหนี้สินทางการเงิน 26,963,528 118,775,560 39,213,943 2,025,000 - 186,978,031
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4.3	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น หมายถงึ ความเสยีหายทีม่ผีลกระทบตอ่รายได ้และ/หรอื มลูคา่ สว่นของเจา้ของ จากความผนัผวน 

ของอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องมาจากการทำาธุรกรรมหรือ มีสินทรัพย์หรือหนี้สินเป็นเงินสกุลต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารนั้นอยู่ในระดับที่ตำ่าเนื่องจากธนาคารมีการทำาสัญญาซื้อขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงนี้ แต่สำาหรับบริษัทย่อยยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญ 

อันเกี่ยวเนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่าย ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษัทย่อยไม่ได้ทำาสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ ทีเ่ปน็สกลุเงนิตราตา่งประเทศดงันี้

4.4	 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ มูลค่า ส่วนของเจ้าของเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน

ธนาคารมีการประเมินศักยภาพของบริษัทที่ออกตราสารและมีนโยบายซ้ือ/ขายตราสารทุน เพ่ือการลงทุนในระยะปานกลางจนถึง

ระยะยาวเป็นหลัก ธนาคารบริหารความเสี่ยงของราคา ตราสารทุน ซึ่งมีเจตนาตั้งแต่แรกว่าจะถือครองระยะยาว โดยการติดตาม

และรายงานสถานะ ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน ตามราคาตลาดประจำาวัน 

4.5	 ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด

ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาของตราสารทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงความผันผวนของราคาตราสารทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนอันจะมีผล

ต่อราคาตราสารอนุพันธ์ ที่มีต่อฐานะของธนาคารทั้งในบัญชีเพื่อค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร และก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ

ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ทางการเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ 44,785,591 34,823,563 25,730,757 26,477,942

ดอลลาร์ฮ่องกง - 2,683,848 - -

ยูโร 5,599,608 5,609,751 5,599,608 5,557,608

เยน 1,311,427,000 1,331,027,072 1,311,427,000 1,327,586,000

ปอนด์ 19,600 - - -

กีบ 43,059,289,936 45,722,276,359 - -

หยวน 59,505 199,999,092 59,505 199,999,092

หนี้สินทางการเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ 13,081,234 9,636,325 - -

ดอลลาร์ฮ่องกง 118,442 629,374 - -

ปอนด์ 4,724 - - -
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ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่

เหนือการควบคุมของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงได้วางแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อให้มีการบริหารที่เหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพ โดยการบริหารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัความเสีย่งทีธ่นาคารยอมรบัไดแ้ละสอดคลอ้งกบันโยบาย

ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและมีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ 

เพือ่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะ ปรมิาณ และความซบัซอ้นของธรุกรรมทางการเงนิ และสอดคลอ้งกบัสถานการณต์ลาด

ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง รวมถึงกำาหนดเพดานความเสี่ยง เพื่อใช้ประเมิน ติดตาม

และควบคุมฐานะความเสี่ยงด้านตลาดให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์ซ่ึงอาจจะมีผล 

ทำาให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อยลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด 

โดยทำาการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านตลาดในธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทย่อย พัฒนาเคร่ืองมือวัดระดับความเสี่ยง กำาหนดเพดาน 

ควบคุมความเสี่ยงและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่ติดตามระดับความเสี่ยง ด้านตลาดและรายงานต่อฝ่ายจัดการ

อย่างสมำ่าเสมอ

 

4.6	 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของธนาคารและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้

เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธนาคารและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับ

มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด 

มลูคา่ยตุธิรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดลา่สดุ แตห่ากไมส่ามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสมได ้มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการ

เงินจะกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น
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มูลค่ายุติธรรมสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้ หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556 2555

ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 1,230,769 1,230,769 1,392,284 1,392,284

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 9,728,606 9,728,606 7,525,276 7,525,276

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 373,561 373,561 87,585 87,585

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 26,970,711 27,832,214 37,623,838 38,093,859

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 3,884,705 3,884,705 4,726,345 4,726,345

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 57,300 57,300 77,746 77,746

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 184,778,449 184,778,449 163,832,940 163,832,940

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า 10,207,069 10,207,069 4,818,085 4,818,085

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี 460,995 460,995 756,716 756,716

รวม 237,692,165 238,553,668 220,840,815 221,310,836

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 145,996,498 145,996,498 153,027,238 153,027,238

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,656,021 6,656,021 5,468,407 5,468,407

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 414,296 414,296 374,595 374,595

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 634,115 634,115 7,931 7,931

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 42,569,029 42,741,868 29,123,336 30,815,503

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี 1,050,733 1,050,733 149,364 149,364

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 8,886,919 8,886,919 4,757,450 4,757,450

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,059,165 1,059,165 834,779 834,779

รวม 207,266,776 207,439,615 193,743,100 195,435,267

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 1,229,487 1,229,487 1,391,033 1,391,033

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,255,659 6,255,659 6,204,511 6,204,511

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 291,297 291,297 81,948 81,948

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 18,095,077 18,956,580 27,472,291 27,940,812

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 1,179,317 1,179,317 1,642,641 1,642,641

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 185,974,916 185,974,916 164,080,379 164,080,379

รวม 213,025,753 213,887,256 200,872,803 201,341,324

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 146,124,737 146,124,737 153,531,709 153,531,709

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,745,691 6,745,691 5,612,752 5,612,752

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 414,296 414,296 374,595 374,595

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 252,598 252,598 - -

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 40,836,370 41,009,209 27,458,975 29,151,143

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,069,217 1,069,217 855,507 855,507

รวม 195,442,909 195,615,748 187,833,538 189,525,706
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วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามที่ได้เปิดเผย

มีดังนี้

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) ถือตามจำานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน

ตราสารอนุพันธ์

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ใช้ราคาซ้ือขายในตลาด หรือเทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดสำาหรับ 

เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะและวันครบกำาหนดใกล้เคียงกัน หรือราคาประเมินของสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยพิจารณาสำารอง 

เพื่อการปรับปรุงมูลค่า เพื่อให้ได้มูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้คำานวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 ยกเว้นหลักทรัพย์หุ้นทุน

ทีม่ิใชห่ลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแสดงตามมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิและหลกัทรพัยหุ้์นทุนท่ีเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนซึง่ไดม้าจากการปรบั

โครงสร้างหนี้ และมีข้อผูกมัดในการถือครองตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แสดงตามราคาทุน

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทนุในอสงัหาริมทรัพยส์ทุธคิำานวณจากราคาประเมนิทีต่อ้งประเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิอสิระหรอืตรีาคาโดย

ผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และปรับลดราคาประเมินตามระยะเวลาการถือครอง

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธริวมเงนิให้สนิเชือ่ท่ีไมก่อ่ให้เกดิรายได ้โดยเงนิให้สนิเชือ่สว่นใหญเ่ปน็อตัราดอกเบีย้

คงที่ มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ คือ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้สำานักหักบัญชีถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก

มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจำาหน่าย

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้สำานักหักบัญชีถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

มูลค่ายุติธรรมของดอกเบี้ยค้างจ่ายถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

4.7	 ตราสารอนุพันธ์

ธนาคารใชต้ราสารอนพัุนธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง ตราสารอนพุนัธท่ี์ใชจ้ะรวมถงึสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และสญัญาซือ้ขาย

เงินตราล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเกิดจากการผันผวนของ

อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้เพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ และเพือ่การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิของธนาคาร

ธนาคารและบริษัทย่อยได้มีการควบคุมความเสี่ยงในการทำาธุรกรรมกับคู่สัญญาโดยการกำาหนดและควบคุมวงเงินการทำาธุรกรรม

เช่นเดียวกับนโยบายการให้สินเชื่อปกติ

4.8	 การดำารงเงินกองทุน

สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (Basel II) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์ใหม่โดยอ้างอิงจาก

หลักเกณฑ์ Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) หลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนใหม่นี้เริ่ม

ทยอยมีผลบังคับใช้เป็นช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งในระหว่างงวด 1 มกราคม 2556 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นตำ่าคือร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็น

อัตราส่วนไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 6 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต้องเป็นอัตราส่วนไม่ตำ่ากว่า

ร้อยละ 4.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นตำ่าคือร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้อง

เป็นอัตราส่วนไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น

 

ดังนั้น ธนาคารจึงจัดให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายในให้สอดคล้องกับกระบวนการกำากับดูแลของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและมกีารตรวจสอบอยา่งสมำา่เสมอเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ความตอ้งการเงนิกองทนุของธนาคารทัง้ในปจัจุบนัและ

อนาคตสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร
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ธนาคารดำารงเงินกองทุนทั้งสิ้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารจำาแนกได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อัตราส่วนการดำารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ คำานวณ

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 8,388,331 8,328,319

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,203,653 9,088,009

เงินสำารองตามกฎหมาย 852,337 782,332

เงินสำารองทั่วไป 380 380

กำาไรสะสมที่คงเหลือจากการจัดสรร 12,423,333 11,607,077

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและสำารองอื่นๆ (1,546) -

หัก  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (753,729) (668,264)

ค่าความนิยม (3,085,607) (3,009,963)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 27,027,152 26,127,890

เงินกองทุนชั้นที่ 2 1,150,113 1,262,653

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 28,177,265 27,390,543

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการ

ดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์

 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.kiatnakin.co.th

 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 30 เมษายน 2557

 ข้อมูล ณ วันที่  : 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556
Basel	III

2555
Basel	II

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ของธนาคาร	
(ร้อยละ)

อัตราขั้นตำ่า
ตามข้อกำาหนด
ของ	ธปท.
(ร้อยละ)

อัตราส่วน
เงินกองทุน
ของธนาคาร	
(ร้อยละ)

อัตราขั้นตำ่า
ตามข้อกำาหนด
ของ	ธปท.
(ร้อยละ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 13.10 4.50 - -

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 13.10 6.00 14.01 4.25

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 13.66 8.50 14.69 8.50
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5. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
เพือ่ใหก้ารจัดทำางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชก้ารประมาณการและตัง้ขอ้สมมตฐิานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

ส่วนที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้

5.1	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5.1.1 เงินให้สินเชื่อ

ธนาคารถือปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้สินเชื่อตามข้อกำาหนดของประกาศของธนาคาร 

แหง่ประเทศไทย และตามการประเมนิผลของฝา่ยบรหิารเกีย่วกบัความสญูเสยีท่ีอาจจะเกดิขึน้จากยอดเงนิให้สนิเชือ่ทีค่งคา้ง

อยู่ ณ วันสิ้นงวด การจัดชั้นหนี้พิจารณาจากระยะเวลาที่ค้างชำาระและความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้ ส่วนมูลค่า

หลักประกันที่ใช้ขึ้นกับประเภทของหลักประกัน โดยธนาคารมีการประเมินราคาทุก 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำาหรับเงินให้กู้ยืมที่จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัย

จะสญูในอตัรารอ้ยละ 100 สำาหรบัสว่นตา่งระหวา่งยอดหนีต้ามบญัชกีบัมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัจาก

ลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะ

เวลาที่คาดว่าจะจำาหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำาหรับลูกหนี้ชั้นปกติและชั้น

กล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน 

5.1.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อกลุ่มขนส่ง (Fleet) 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารได้เปลี่ยนวีธีการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อกลุ่ม

ขนสง่ (Fleet) โดยพิจารณาจากระยะเวลาการคา้งชำาระหนีข้องลกูหนี ้ตามลกัษณะการจดัชัน้สนิทรพัย์โดยพจิารณาจากมลูคา่

หลักประกันและอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจากเดิม

ธนาคารได้พิจารณากันเงินสำารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ใน

อดีต ซึ่งคำานวณจากค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำาระหนี้ (Probability of default) และร้อยละของความเสียหาย ที่

อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการพิจารณาค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น

5.1.3 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ธนาคารตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสำาหรับลกูหนีเ้ชา่ซือ้โดยวธิกีนัเงนิสำารองเปน็กลุม่ลกูหนี ้(Collective Approach) โดยพจิารณา

จากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำานวณจากค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำาระหนี้ (Probability of default) 

และร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) รวมถึงธนาคารได้

มีการปรับปรุงผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตด้วยปัจจัยสำาคัญท่ีบ่งชี้สภาวะเศรษฐกิจของท้ังในและต่างประเทศที่อาจมี

ผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ ทั้งนี้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้เช่าซื้อโดยวิธีกันเงินสำารองแบบ

กลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการ

กันเงินสำารองของสถาบันการเงิน 
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สำาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ธนาคารได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากอัตรา

การกนัเงนิสำารองแบบกลุม่ลกูหนี ้(Collective Approach) ในบางกลุม่ของชัน้สนิทรพัย ์เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการกนัเงนิสำารอง

แบบระมดัระวัง จากเดมิธนาคารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัลกูหนีเ้ชา่ซือ้โดยวธิกีนัเงนิสำารองเปน็กลุม่ลกูหนี ้(Collective 

Approach) และได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มเติม โดยพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญจากส่วนต่างระหว่างยอดลูกหนี้คงค้างกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

5.1.4 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยการประเมนิฐานะของลกูหนีแ้ตล่ะราย ประกอบกบัการพจิารณาตามกฎเกณฑต์ามประกาศของสำานกังานคณะกรรมการ

กำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงการประเมนินีร้วมถงึการพจิารณาความเสีย่งและมลูคา่ของหลกัทรพัยท์ี่ใชค้ำา้ประกนั 

บรษิทัยอ่ยตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสำาหรับลกูหนีเ้มือ่หนีน้ัน้มหีลกัประกนัไมเ่พยีงพอและ/หรอืมโีอกาสท่ีลกูหนีจ้ะชำาระเงนิตน้

และดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำานวน ทั้งนี้บริษัทย่อยจัดชั้นหนี้และตั้งสำารองตามรายละเอียดดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

 1)   มลูหนีข้องลกูหนีท้ี่ไดต้ดิตามทวงถามจนถงึทีส่ดุแลว้ แตไ่มไ่ดร้บัการชำาระหนี ้และบรษิทัยอ่ยไดด้ำาเนนิการจำาหนา่ย 

     หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว

 2)  มูลหนี้ที่บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้ 

 1)  ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำากว่ามูลหนี้

 2)  ลูกหนี้ผ่อนชำาระรายที่มีงวดการชำาระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

 3) ลูกหน้ีผ่อนชำาระรายที่มีงวดการชำาระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ 

    ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำาระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทย่อยตัดจำาหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไม่ตำ่ากว่า 

ร้อยละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำานวน 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มหรือลดลง บริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือโอนกลับค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี

 

5.1.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

บรษิทัยอ่ยจะตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิฝากระยะยาวในสถาบนัการเงนิเมือ่ฝา่ยบรหิารพบวา่สถาบนัการเงนิดงักลา่วประสบ

ปัญหาการดำาเนินงานต่อเนื่องและผิดนัดชำาระหน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินดังกล่าว โดยพิจารณาความสามารถในการชำาระหนี้รวมถึง

แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินนั้น
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5.2	 การวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องคำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลัก

ประกันซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

กำาหนด และปรับลดด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี โดยคาดว่าจะจำาหน่ายหลักประกันได้ภายใน 4 - 5 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่

เกนิมูลคา่ตามสญัญาเดมิ มลูคา่ยตุธิรรมดงักลา่วประมาณการขึน้จากขอ้มลูท่ีมอียู่ในปจัจบุนั การประมาณและการตัง้ขอ้สมมตฐิาน

หลายประการอาจไม่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของจำานวนที่สามารถจะเรียกเก็บได้ในที่สุด เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่ง

เป็นปัจจัยสำาคัญในการกำาหนดมูลค่ายุติธรรม 

สำาหรับบริษัทย่อยที่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในสิทธิเรียกร้อง มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่ได้มีการปรับโครงสร้าง

หนี้ คำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใหม่) ส่วนที่ยังไม่มีการปรับ

โครงสร้างหนี้ มูลค่ายุติธรรมคำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกันซึ่งประเมิน

ราคาโดยผูป้ระเมนิอสิระหรือตรีาคาโดยผูป้ระเมนิภายในของธนาคาร ตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด และปรบัลดดว้ย

อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี โดยคาดว่าจะจำาหน่ายหลักประกันได้ในประมาณ 4 - 5 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าตามสัญญา

สำาหรับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องคำานวณ

จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกันซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคา

โดยผู้ประเมินภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดและปรับลดด้วยอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้

รับ โดยคาดว่าจะจำาหน่ายหลักประกันได้ภายใน 2.4 - 8.4 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าตามสัญญา

 

5.3	 การวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในอสงัหาริมทรัพยค์ำานวณจากราคาประเมนิทีป่ระเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิอสิระหรอืตรีาคาโดยผูป้ระเมนิ

ภายในของธนาคาร ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และปรับลดราคาประเมินตามระยะเวลาการถือครอง มูลค่ายุติธรรม 

ดังกล่าวประมาณการขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการอาจไม่เป็นตัวแทน

ที่แท้จริงของจำานวนที่สามารถจะเรียกเก็บได้ในท่ีสุดเนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจัยสำาคัญในการกำาหนด

มูลค่ายุติธรรม

5.4	 การวัดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย

มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ คำานวณจากราคาประเมินที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือ

ตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคารทุกปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และพิจารณาปรับลดราคาประเมินตาม

ระยะเวลาการถือครอง 

ธนาคารบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของรถยึดในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่ารถยึด

สำาหรับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขาย คำานวณจาก

ราคาประเมินที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระหรือตีราคาโดยผู้ประเมินภายในของธนาคารทุกปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย

ในการขาย และปรับลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ โดยคาดว่าจะจำาหน่ายได้ภายใน 2.4 ปี

5.5	 ค่าความนิยม

ธนาคารจะทำาการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกๆ 1 ปี โดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำานวณมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
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6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

6.2	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ	ิ(สินทรัพย์)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อชำาระหนี้ 4,148,124 2,106,702 3,822,296 1,970,622

โอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้สินเชื่อ 300,916 35,558 300,916 35,558

ส่วนเกินกว่าทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้น (ลดลง) 12,356 (69,312) (19,149) (2,298)

ส่วนเกินกว่าทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (661,661) 79,568 (120,181) 73,644

ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกหุ้นกับทุนภัทร

(ดูหมายเหตุข้อ 6.5.1) -  - - 7,166,837

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556 2555

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,678,996 - 1,678,996 2,881,467 - 2,881,467

ธนาคารพาณิชย์ 3,439,651 3,550,000 6,989,651 1,178,402 1,300,000 2,478,402

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1,042,472 - 1,042,472  531,425 -  531,425

สถาบันการเงินอื่น - - - 625,000 - 625,000

รวม 6,161,119 3,550,000 9,711,119 5,216,294 1,300,000 6,516,294

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 2,975 2,975 - 632 632

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,000) - (11,000) (6,250) - (6,250)

 รวมในประเทศ 6,150,119 3,552,975 9,703,094 5,210,044 1,300,632 6,510,676

ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 25,190 - 25,190 10,521 - 10,521

เงินยูโร - - - 2,112 - 2,112

เงินหยวน 322 - 322 - 990,532 990,532

เงินสกุลอื่น - - - 9,814 - 9,814

รวม 25,512 - 25,512 22,447 990,532 1,012,979

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - - - - 1,621 1,621

     รวมต่างประเทศ 25,512 - 25,512 22,447 992,153 1,014,600

รวม 6,175,631 3,552,975 9,728,606 5,232,491 2,292,785 7,525,276
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6.3	 ตราสารอนุพันธ์

6.3.1 ตราสารอนุพันธ ์

  ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,678,996 - 1,678,996 2,881,467 - 2,881,467

ธนาคารพาณิชย์ 434,271 3,550,000 3,984,271 411,509 1,300,000 1,711,509

สถาบันการเงินอื่น 600,000 - 600,000 625,000 - 625,000

รวม 2,713,267 3,550,000 6,263,267 3,917,976 1,300,000 5,217,976

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 2,975 2,975 - 632 632

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,000) - (11,000) (6,250) - (6,250)

รวมในประเทศ 2,702,267 3,552,975 6,255,242 3,911,726 1,300,632 5,212,358

ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 95 - 95 - - -

เงินหยวน 322 - 322 - 990,532 990,532

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - - - - 1,621 1,621

รวมต่างประเทศ 417 - 417 - 992,153 992,153

รวม 2,702,684 3,552,975 6,255,659 3,911,726 2,292,785 6,204,511

หน่วย : พันบาท

ประเภทความเสี่ยง

งบการเงินรวม

2556 2555

มูลค่ายุติธรรม จำานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม จำานวนเงิน
ตามสัญญาสินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

อัตราแลกเปลี่ยน 144,315 131,171 8,731,397 - - -

อัตราดอกเบี้ย 46,740 71,422 26,289,000 - - -

ราคาตราสารทุน 82,264 381,517 2,414,217 5,637 7,931 1,544,283

รวม 273,319 584,110 37,434,614 5,637 7,931 1,544,283

หน่วย : พันบาท

ประเภทความเสี่ยง

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

มูลค่ายุติธรรม จำานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม จำานวนเงิน
ตามสัญญา

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

อัตราแลกเปลี่ยน 144,315 131,171 8,731,397 - - -

อัตราดอกเบี้ย 46,740 71,422 26,289,000 - - -

รวม 191,055 202,593 35,020,397 - - -
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  ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

6.3.2 สดัสว่นการทำาธรุกรรมตราสารอนพัุนธแ์บ่งตามประเภทคูส่ญัญาโดยพจิารณาจากจำานวนเงนิตามสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

  2556 และ 2555

6.4	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

6.4.1 การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้

หน่วย : พันบาท

ประเภทความเสี่ยง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

มูลค่ายุติธรรม จำานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม จำานวนเงิน
ตามสัญญาสินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

อัตราแลกเปลี่ยน 100,242 50,005 1,518,719 81,948 - 2,508,429

รวม 100,242 50,005 1,518,719 81,948 - 2,508,429

คู่สัญญา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556
อัตราส่วน	(ร้อยละ)	

2555
อัตราส่วน	(ร้อยละ)

สถาบันการเงิน 94 -

บุคคลภายนอก 6 100

       รวม 100 100

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556
มูลค่ายุติธรรม

2555
มูลค่ายุติธรรม

2556
มูลค่ายุติธรรม

2555
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้า

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,941,594 - 1,941,594 -

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

ในประเทศ 6,402,448 4,118,191 - -

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

ต่างประเทศ - 971 - -

รวม 8,344,042 4,119,162 1,941,594 -

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15,441,845 29,912,667 14,593,369 25,607,992

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 30,182 217,374 30,182 217,374

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1,506,804 1,507,087 1,506,804 1,507,087

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

ในประเทศ 1,402,438 1,642,824 11,644 128,184

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

ต่างประเทศ 215,432 194,587 - -

รวม 18,596,701 33,474,539 16,141,999 27,460,637
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6.4.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

  ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำานวนหุ้น 

  ที่ออกจำาหน่ายแล้วของนิติบุคคลแยกตามประเภทธุรกิจ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556
ราคาทุน

2555
ราคาทุน

2556
ราคาทุน

2555
ราคาทุน

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดในประเทศ 57,235 32,258 13,771 13,774

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (27,267) (2,121) (2,287) (2,120)

รวม 29,968 30,137 11,484 11,654

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 26,970,711 37,623,838 18,095,077 27,472,291

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

2556

เงินลงทุนคงเหลือ
บาท

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ

บริษัทอื่น

บริษัท บีทีเอ็มยู ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ธุรกิจเช่าการเงิน 3,085,200 10.00

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จำากัด* ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 80.58

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

2555

เงินลงทุนคงเหลือ
บาท

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ

บริษัทอื่น

บริษัท บีทีเอ็มยู ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ธุรกิจเช่าการเงิน 3,085,200 10.00

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จำากัด* ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 80.58

* งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำากัด ซึ่ง 
ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 80.58 เน่ืองจากธนาคารได้รับโอนหุ้นสามัญมาจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และ 
ธนาคารมีความตั้งใจถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวและไม่มีอำานาจควบคุม
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6.5.1 การรวมกิจการและการร่วมบริหารงานกับบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

ธนาคารได้ประกาศการรวมกิจการและร่วมบริหารงานกับบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) โดยคณะกรรมการ

ธนาคาร และทนุภทัร มมีตเิมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2554 เหน็ชอบใหเ้ขา้ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการรวมกจิการระหวา่ง

ธนาคารและทุนภัทรเพื่อดำาเนินธุรกิจการเงินประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ 

ร่วมกัน ทั้งที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ ธุรกิจลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ธุรกิจสินเชื่อและตราสารหนี้

สำาหรบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธุรกจิตราสารอนพุนัธ ์ธรุกจิการลงทุน ธรุกจิบรหิารจดัการกองทุน และธรุกจิหลกัทรพัย ์

สำาหรับบุคคลรายย่อย

ทัง้นี ้ลกัษณะการทำารายการเป็นการแลกหุน้ทัง้หมด (Share Swap) ในอัตราสว่นการแลกเปลีย่นหุ้น (Swap Ratio) 1 หุ้นสามญั 

ของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นสามัญของธนาคาร โดยธนาคารจะทำาคำาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของทุนภัทรจากผู้ถือหุ้น

ทุกราย เพื่อเพิกถอนหุ้นของทุนภัทรออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting 

Tender Offer) ภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา การทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำานวนผู้ถือหุ้นของทุนภัทรที่ตอบรับ 

คำาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมีจำานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด และหากผล

ตอบรบัคำาเสนอซือ้มากกว่ารอ้ยละ 90 ธนาคารจะโอนหุ้นท้ังหมดในบรษัิทหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จำากดั และบรษัิทหลกัทรพัย์

จัดการกองทุน ภัทร จำากัด ให้กับทุนภัทร

ต่อมาเมือ่วันที ่27 กมุภาพนัธ ์2555 คณะกรรมการธนาคารไดม้มีตเิห็นชอบให้ธนาคารเขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นระหวา่ง

กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องธนาคารและธนาคารกบั ผูถ้อืหุ้นรายใหญข่องทุนภทัรและทุนภทัร เพือ่ซือ้หุ้นของทุนภทัรจากกลุม่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทุนภัทร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 มีมติอนุมัติการร่วมกิจการ

กบัทนุภทัร ตามแผนการร่วมกจิการระหวา่งธนาคารกบัทนุภทัร อกีทัง้ยงัมมีตอินมุตัเิลอืกตัง้กรรมการเพิม่อกี 5 คน เขา้ดำารง

ตำาแหนง่กรรมการธนาคาร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการรว่มกจิการท่ีตอ้งอาศยัความสามารถและประสบการณข์องผูบ้รหิาร

และพนักงานของทั้งสองกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ส่งผลให้ธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 15 คน นอกจากนี้ธนาคาร

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 192,118,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีราคาเสนอขายหุ้นละ 32.20 บาท ให้แก่

กลุ่มบคุคลเฉพาะเจาะจง (PO Placement) ซึง่เปน็ผูถ้อืหุ้นของทุนภัทรเพือ่เปน็สิง่ตอบแทนการตอบรบัคำาเสนอซือ้หลกัทรพัย์

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ธนาคารได้ยื่นคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของทุนภัทร เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของทุนภัทรออกจาก

การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของทุนภัทร

ตามคำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักลา่ว ธนาคารจะออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของธนาคารเพือ่ชำาระเปน็คา่ตอบแทนให้แกผู่ถ้อืหุน้ของ

ทุนภัทรที่ตอบรับคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่เท่ากับ 1 หุ้นของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นของธนาคาร

โดยมีระยะเวลารับซื้อ 25 วันทำาการ เฉพาะวันทำาการระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 

ผลจากการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ มีผู้ถือหุ้นของทุนภัทรตอบรับคำาเสนอซื้อคิดเป็นร้อยละ 99.93 ของหุ้นที่ออกจำาหน่าย

แล้วของทุนภัทรจำานวน 210,310,240 หุ้นโดยธนาคารสามารถซื้อหุ้นของทุนภัทรเป็นจำานวน 210,158,842 หุ้น มูลค่าที ่

ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้ธนาคารออกหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 191,979,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมี 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำานวน 5,247,039,575 บาท คิดเป็นทุนที่ออกและชำาระแล้วจำานวน 828,783,959 หุ้น โดยธนาคารได ้

จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2555 และหุ้นเพ่ิมทุนได้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หุ้นของทุนภัทร เพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ 
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จากเหตุการณ์เบ้ืองต้นส่งผลให้ทุนภัทรเป็นบริษัทย่อยของธนาคารและผลตอบรับ คำาเสนอซื้อที่ได้มีสัดส่วนมากกว่า 

รอ้ยละ 90 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ท้ังหมดของทุนภัทร โดยธนาคารจะดำาเนนิการโอนหุ้นท้ังหมดในบรษัิทหลกัทรพัย ์

เคเคเทรด จำากดั ทีร่าคาเทา่กบัมลูคา่ทางบญัช ีและโอนหุน้ในบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ภทัร จำากดั ทีร่าคาเทา่กบัตน้ทนุ  

(ดูหมายเหตุข้อ 6.5.2 และข้อ 6.5.4) ให้กับทุนภัทรในอนาคตตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกิจการระหว่างธนาคาร

และทุนภัทรต่อไป

 

ณ วันที่ 11 กันยายน 2555 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมตามประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันดังกล่าวของแต่ละรายการ

ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของทุนภัทร มีดังนี้
 หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม	
สินทรัพย์

สินทรัพย์

เงินสด 21

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,094,444

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 4,637

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 3,836,018

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 416,047

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 26,043

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21,571

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,385,053

ลูกหนี้สำานักหักบัญชี 276,570

สินทรัพย์อื่น 229,304

รวม 10,289,708

หนี้สิน

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชี 475,141

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,725,879

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 8,399

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,362,391

ประมาณการหนี้สิน 87,227

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 124,549

หนี้สินอื่น 340,584

รวม 6,124,170

สินทรัพย์สุทธิ 4,165,538

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย (8,664)

สินทรัพย์สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 4,156,874

ค่าความนิยม 3,009,963

ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 7,166,837 

ณ วันรวมกิจการ งบการเงินรวมมีค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการ จำานวน 4,728 ล้านบาท โดยคิดจากส่วนต่างของ

มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ คือ จำานวนหุ้นเพิ่มทุนคูณราคาหุ้นของธนาคาร ณ วันปิดการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นละ 46.50 

บาท เทยีบกบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทีร่ะบไุด ้ซึง่คา่ความนยิมดงักลา่วไดม้กีารปรบัลดลงใหเ้หลอืเปน็จำานวน 

3,010 ล้านบาท ตามที่ได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้มีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้จากการบันทึกบัญชีเริ่มแรก

สำาหรับการซ้ือเงินลงทุนในทุนภัทรตามแนวคำาถาม-คำาตอบประเด็นทางการบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจโดยการแลกหุ้น  

โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากราคาตลาดของสิ่งตอบแทนที่โอน ณ วันที่มี 

การแลกหุน้สงูกว่าราคาตลาดในช่วงทีม่กีารตกลงแลกหุ้นกนัอยา่งมสีาระสำาคญั สง่ผลให้ธนาคารบนัทึกเงนิลงทุนในงบการเงนิ

เฉพาะธนาคารในจำานวนทีส่งู ซ่ึงสง่ผลกระทบตอ่คา่ความนยิมในงบการเงนิรวมของธนาคารสงูเกนิกวา่ผลผนกึจากการแลกหุน้ 

(Synergy) ระหวา่งผูซ้ือ้และผูถ้กูซือ้ทีจ่ะเกดิขึน้ภายหลงัจากการรวมธรุกจิในจำานวนทีเ่ปน็สาระสำาคญั โดยสว่นของคา่ความนยิม 

ที่แสดงไว้สูงกว่าผลผนึกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นจากการเข้าควบคุมการบริหารงานอันนำา

ไปสู่ผลผนึกที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจดังกล่าว แต่เกิดขึ้นจากกลไกของการตอบสนองของตลาดทุนต่อข่าวการ

แลกหุ้นระหว่างธนาคารและทุนภัทรและเป็นไปตามภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ราคาหุ้นเติบโตขึ้นมากในช่วงดังกล่าว ซึ่งอยู่ 

นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายจัดการของธนาคาร ซึ่งตามบทสรุป (Basis of Conclusion) ของมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ กำาหนดให้ผู้ซ้ือ ในท่ีน้ีคือธนาคารจะต้องใช้ความพยายามอย่าง

ยิ่งยวดที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ โดยขจัดหรือลดการบันทึกมูลค่าส่วนเกินอันเนื่องมาจากความคลาด

เคลือ่นในการวัดมลูคา่ของสิง่ตอบแทนทีผู่ซ้ือ้โอนให้ นอกจากนี ้ภายใตแ้นวคดิการรกัษาระดบัทุนท่ีระบไุวใ้นแมบ่ทการบญัช ี 

ซึ่งให้ความสำาคัญกับการจำาแนกความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและผลที่ได้รับจากการลงทุน  

ซึง่คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชมีคีวามเหน็วา่ สว่นของคา่ความนยิมทีแ่สดงไวส้งูกวา่ผลผนกึทีค่าดวา่จะเกดิข้ึน

ภายหลงัจากการรวมธรุกจิไมเ่ขา้ขา่ยผลตอบแทนจากการลงทุนและผลท่ีไดร้บัจากการลงทุน จากเหตกุารณด์งักลา่วธนาคาร

ได้วัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ เพื่อลดการบันทึกมูลค่าส่วนเกินอันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนในการวัด

มูลค่าข้างต้น ทั้งนี้ธนาคารประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยคำานึงถึงมูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้าของของทุนภัทรบวกด้วย 

ผลผนึกจากการแลกหุ้น (Synergy) ระหว่างธนาคารและทุนภัทร ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจ และราคาตลาดของ

หุ้นของธนาคารในช่วงที่มีการตกลงแลกหุ้นกันเพ่ือประกอบการพิจารณามูลค่ายุติธรรม ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

ดังกล่าว ทำาให้ธนาคารปรับลดมูลค่าเงินลงทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในงบการเงินเฉพาะธนาคาร และค่าความนิยม

และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในงบการเงินรวม ณ วันที่แลกหุ้นลดลงเท่ากันเป็นจำานวน 1,760.22 ล้านบาท

ทัง้นี ้ตามมาตรฐานบัญชีใหท้ดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมทีเ่กดิจากการรวมธรุกจิเปน็ประจำาทุกป ีณ เวลาเดยีวกนัของ

ทกุป ีซึง่หากมกีารดอ้ยคา่เกดิขึน้ จะบันทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทนัท ีและไมม่ผีลตอ่ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล

ในงบการเงนิรวม นอกจากนี ้สำาหรบังบการเงนิเฉพาะธนาคาร ธนาคารแหง่ประเทศไทยกำาหนดใหน้ำาคา่ความนยิมทีแ่ฝงอยู่

ในเงินลงทุนในทุนภัทร จากการรวมกิจการหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารตามหนังสืออนุมัติของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การซื้อหรือรับโอนกิจการทุนภัทรในการจัดทำางบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้

รวมผลการดำาเนินงานของทุนภัทรและบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำากัด (มหาชน) (“บล.ภัทร”) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 

เป็นต้นไป โดยในระหว่างงวดนับตั้งแต่วันที่รวมกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทุนภัทรมีรายได้ 1,027.28 ล้านบาท 

และกำาไรสุทธิจำานวน 403.13 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท 

6.5.2 การซื้อและขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2555 ได้มีมติให้ธนาคารซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ภัทร จำากัด (“บลจ. ภัทร”) เพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 40 จากกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (“กบข.”) และเมื่อ

วันที่ 28 กันยายน 2555 ธนาคารได้ชำาระราคาและรับโอนหุ้นของ บลจ.ภัทร จาก กบข. เรียบร้อยแล้ว 
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ณ วันที่ 28 กันยายน 2555 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมแต่ละรายการของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีระบุได้ของบริษัท 

ดังกล่าว มีดังนี้
 หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีและ
มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์

สินทรัพย์

เงินสด 4

เงินฝากสถาบันการเงิน 6,418

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 28,875

อุปกรณ์สุทธิ 2,346

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 4,451

สินทรัพย์อื่น 6,296

รวม 48,390

หนี้สิน 4,608

สินทรัพย์สุทธิ 43,782

ค่าความนิยม 19,256

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้น  63,038

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมมีจำานวนไม่เป็นสาระสำาคัญ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ดำาเนินการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด (“บลจ. 

ภัทร”) ให้แก่ บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการร่วมกิจการระหว่างธนาคาร

และทนุภทัรทีก่ำาหนดว่าหากผลตอบรับคำาเสนอซือ้หลกัทรพัยท่ี์ธนาคารได ้มสีดัสว่นการถอืหุ้นมากกวา่รอ้ยละ 90 ของจำานวน

หุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทุนภัทร ธนาคารจะดำาเนินการโอนหุ้นท้ังหมดใน บลจ.ภัทร ท่ีราคาเท่ากับต้นทุนให้กับ 

ทุนภัทร โดยเมื่อสิ้นสุดการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ธนาคารถือหุ้นในทุนภัทรร้อยละ 99.93 ธนาคารจึงโอนหุ้นสามัญของ 

บลจ.ภัทร จำานวน 11,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของ บลจ.ภัทร ในราคาขายเท่ากับราคาต้นทุนของธนาคาร จำานวน 156,638,213.74 บาท ซึ่งภายหลังการขาย

หุ้นแล้ว บลจ.ภัทร ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารโดยธนาคารถือหุ้นทางอ้อมผ่านทุนภัทร

6.5.3 การลดทุนในกองทุนรวมซึ่งเป็นบริษัทย่อย

เนื่องด้วยประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ

กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทน. 

10/2553 กำาหนดว่าในกรณทีีบ่ริษทัจดัการกองทุน (“บรษัิทจดัการ”) ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิประเภทท่ีกองทุนรวมไมส่ามารถลงทนุ

หรือมีไว้ได้อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2549 เนื่องจากการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจากการเรียกเอาทรัพย์จำานองหลุด 

หรอืจากการซ้ือในการขายทอดตลาด ใหบ้รษิทัจดัการจำาหนา่ยทรพัยส์นิที่ไดม้าดงักลา่วภายในโอกาสแรกทีส่ามารถกระทำาได ้ 

โดยต้องคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำาหนดการลดทุน

โดยชำาระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้บริษัทจัดการดำาเนินการเมื่อได้รับมติเอกฉันท์ของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยบริษัทจัดการต้องลดจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและโอนทรัพย์สินหรือ 

จัดส่งเงิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้รับมติ
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เนื่องจากบริษัทจัดการไม่สามารถจำาหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จึงดำาเนินการลดทุนโดย

ชำาระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน (Pay-in-kind) แก่ธนาคารและชำาระคืนเป็นเงินบางส่วนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ซึ่ง

ได้รับมติเอกฉันท์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

 

ในระหว่างปี 2555 ธนาคารได้รับชำาระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงินสด (Pay-in-kind) สำาหรับการลดทุนในกองทุนรวมทั้ง  

5 กอง ได้แก่ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง กองทุนรวม

บางกอก แคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินรอการขายจำานวน 424.68 ล้านบาท  

เกิดขาดทุนจากการลดทุนจำานวน 24.94 ล้านบาท และกำาไรรอรับรู้จากการลดทุนจำานวน 80.93 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ธนาคารจะรับรู้กำาไรรอรับรู้จากการลดทุนเมื่อขายทรัพย์ที่รับโอนมาได้

สำาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารได้รับชำาระคืนเป็นทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด (Pay-in-kind) สำาหรับ 

การลดทุนในกองทุนรวมทั้ง 5 กองได้แก่ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 กองทุนรวมไทย 

รสีตรคัเจอร่ิง กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล และกองทนุรวมแกมมา่แคปปติอล รวมเปน็มลูคา่ทรพัยส์นิรอการขายจำานวน  

275.17 ล้านบาท เกิดขาดทุนจากการลดทุนจำานวน 4.62 ล้านบาท และกำาไรรอรับรู้จากการลดทุนจำานวน 83.63 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะรับรู้กำาไรรอรับรู้จากการลดทุนเมื่อขายทรัพย์ที่รับโอนมาได้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีการรับโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินรอการขายที่รับโอนมาจากกองทุน 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีทรัพย์สินรอการขาย จำานวน 2 รายการ ราคาทุน 18.73 ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการจดทะเบียน

โอนกรรมสทิธิ์โดยตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 22/2552 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัตัง้ และ

จัดการกองทนุรวมเพ่ือแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงนิไดก้ำาหนดวา่ บรษิทัจดัการจะสามารถทำาการยืน่คำาขอจดทะเบยีน 

ลดทุนของกองทุนรวมต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันที่

ดำาเนินการลดจำานวนหน่วยของผู้ถือหน่วยลงทุนและโอนทรัพย์สินหรือดำาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่

ในสมุดทะเบียนแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทจัดการได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกับสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

 

6.5.4 การขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ธนาคารได้ดำาเนินการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด (“เคเคเทรด”)  

ใหแ้ก ่บริษทั ทนุภทัร จำากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่เปน็ไปตามแผนการรว่มกจิการระหวา่งธนาคารและทนุภทัร  

ที่กำาหนดว่า หากผลตอบรับคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 90 ของจำานวนหุ้นท่ี

จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทุนภัทร ธนาคารจะดำาเนินการโอนหุ้นทั้งหมดในเคเคเทรด ที่ราคาเท่ากับมูลค่าทางบัญชีให้กับ

ทุนภัทร โดยเมื่อสิ้นสุดการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ธนาคารถือหุ้นในทุนภัทรร้อยละ 99.93 ธนาคารจึงโอนหุ้นสามัญของ

เคเคเทรด จำานวน 64,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของ เคเคเทรด ที่ราคาขายเท่ากับมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของ เคเคเทรด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 715,531,574.84 บาท โดยภายหลังการขายหุ้นแล้ว เคเคเทรด  

ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารโดยธนาคารถือหุ้นทางอ้อมผ่านทุนภัทร
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6.5.5 การเปลี่ยนชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำากัด และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำากัด 

ตามที่ธนาคารได้ร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) เป็นผลสำาเร็จตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา และเกิด

เป็น “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” ที่ให้บริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

การดำาเนินงานและทิศทางธุรกิจใหม่ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้ดำาเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท คือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำากัด (“บลจ. เกียรตินาคิน”) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ภัทร จำากัด (“บลจ. ภัทร”) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำากัด (“บล. 

เกียรตินาคิน”) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด (“เคเคเทรด”) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

 

6.6	 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายละเอียดเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง ซึ่งประมูลจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน

การเงิน (ปรส.) กรมบังคับคดี และรับซื้อจากบริษัทอื่น มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

วันที่รับซื้อ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

จำานวนรายของลูกหนี้
	 ยอดรวมของมูลหนี้คงค้าง 
ตามสัญญาเดิมและตามสัญญา

ที่ตกลงใหม่
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

กลุ่มประมูลจาก ปรส.

30 กันยายน 2542 312 2,209,019 240,659 142,348

15 ธันวาคม 2542 158 427,441 9,421 10,621

กลุ่มที่รับซื้อ

มกราคม 2552 - ธันวาคม 2556 3 110,687 73,158 61,096

ประมูลจากกรมบังคับคดี 1,282 12,281,674 1,253,680 965,252

1,755 15,028,821 1,576,918 1,179,317

บริษัทย่อยที่เป็นกองทุน 2,991 53,074,873 1,873,910 2,705,388

รวม 4,746 68,103,694 3,450,828 3,884,705

หน่วย : พันบาท

วันที่รับซื้อ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

จำานวนรายของลูกหนี้
	 ยอดรวมของมูลหนี้คงค้าง 
ตามสัญญาเดิมและตามสัญญา

ที่ตกลงใหม่
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

กลุ่มประมูลจาก ปรส.

30 กันยายน 2542 315 2,250,115 273,892 171,260

15 ธันวาคม 2542 161 444,797 12,213 13,647

กลุ่มที่รับซื้อ

มกราคม 2552 - ธันวาคม 2555 8 490,473 411,046 438,433

ประมูลจากกรมบังคับคดี 1,298 12,262,631 1,304,539 1,019,301

1,782 15,448,016 2,001,690 1,642,641

บริษัทย่อยที่เป็นกองทุน 3,069 54,252,637 2,288,601 3,083,704

รวม 4,851 69,700,653 4,290,291 4,726,345
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6.7	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

6.7.1 จำาแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

เงินให้สินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี 896,228 813,867 896,228 813,867

เงินให้กู้ยืม 48,223,169 39,198,622 50,023,169 40,048,622

ตั๋วเงิน 51,690 41,765 51,690 41,765

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 163,240,125 149,455,475 163,240,125 149,455,475

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 993,286 750,712 993,286 750,712

หัก   รายได้รอตัดบัญชี (23,215,481) (21,872,843) (23,215,481) (21,872,843)

    รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 190,189,017 168,387,598 191,989,017 169,237,598

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ 1,246,508 1,008,073 1,254,563 1,008,073

    รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ

      ดอกเบี้ยค้างรับ 191,435,525 169,395,671 193,243,580 170,245,671

หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

- รายสินเชื่อ (Individual Approach) (1,208,734) (1,003,194) (1,226,734) (1,011,694)

- รายกลุ่ม (Collective Approach) (2,638,163) (3,362,284) (2,638,163) (3,362,284)

2. เงินสำารองส่วนเกิน (3,398,352) (1,772,025) (3,380,352) (1,763,525)

หัก   ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ

         โครงสร้างหนี้ (23,415) (27,789) (23,415) (27,789)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 184,166,861 163,230,379 185,974,916 164,080,379

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 608,118 600,136 - -

ลูกหนี้อื่น 6,365 6,301 - -

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 614,483 606,437 - -

บวก   ดอกเบี้ยค้างรับ 3,504 2,523 - -

หัก    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,399) (6,399) - -

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 611,588 602,561 - -

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 184,778,449 163,832,940  185,974,916 164,080,379

 

รายไดด้อกเบ้ียรอตดับัญชขีองสญัญาเชา่ซ้ือและสญัญาเชา่การเงนิแสดงสทุธจิากคา่นายหนา้และคา่ใชจ้า่ยทางตรงทีเ่กดิขึน้

เมื่อเริ่มแรกของสัญญา
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6.7.2 จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

6.7.3 จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

เงินบาท - ในประเทศ 190,803,500 168,994,035 191,989,017 169,237,598

รวมเงินให้สินเชื่อ 190,803,500 168,994,035 191,989,017 169,237,598

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 25,588 3,444 500 - - 29,532

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 5,830,439 293,507 87,496 219,937 136,912 6,568,291

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 32,092,542 1,440,172 778,856 653,344 2,079,335 37,044,249

การสาธารณูปโภคและบริการ 713,229 21,753 4,397 6,143 21,281 766,803

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 202,817 26,938 24,107 50,055 152,862 456,779

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 121,047,000 16,264,495 1,392,502 1,154,961 276,878 140,135,836

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 836,336 12,365 25,703 - 8,611 883,015

อื่นๆ 4,414,692 295,690 66,538 61,144 80,931 4,918,995

รวมเงินให้สินเชื่อ 165,162,643 18,358,364 2,380,099 2,145,584 2,756,810 190,803,500

ดอกเบี้ยค้างรับ 981,899 268,015 - - 98 1,250,012

รวม 166,144,542 18,626,379 2,380,099 2,145,584 2,756,908 192,053,512

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2555

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 23,618 760 - - - 24,378

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 5,977,149 76,552 10,565 40,889 127,463 6,232,618

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 24,152,661 990,253 530,142 145,280 2,336,713 28,155,049

การสาธารณูปโภคและบริการ 775,977 13,481 430 13,997 23,297 827,182

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 215,110 67,497 23,816 40,410 176,559 523,392

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 112,721,911 12,967,509 1,119,510 618,296 237,909 127,665,135

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 651,543 9,329 - - 8,611 669,483

อื่นๆ 4,431,519 291,621 35,376 37,155 101,127 4,896,798

รวมเงินให้สินเชื่อ 148,949,488 14,417,002 1,719,839 896,027 3,011,679 168,994,035

ดอกเบี้ยค้างรับ 779,955 230,543 - - 98 1,010,596

รวม 149,729,443 14,647,545 1,719,839 896,027 3,011,777 170,004,631
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ตำ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 25,588 3,444 500 - - 29,532

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 5,830,439 293,507 87,496 219,937 136,912 6,568,291

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 32,092,542 1,440,172 778,856 653,344 2,079,335 37,044,249

การสาธารณูปโภคและบริการ 713,229 21,753 4,397 6,143 21,281 766,803

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 202,817 26,938 24,107 50,055 152,862 456,779

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 121,047,000 16,264,495 1,392,502 1,154,961 276,878 140,135,836

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 836,336 12,365 25,703 - 8,611 883,015

อื่นๆ 5,606,510 295,690 66,538 61,144 74,630 6,104,512

รวมเงินให้สินเชื่อ 166,354,461 18,358,364 2,380,099 2,145,584 2,750,509 191,989,017

ดอกเบี้ยค้างรับ 986,548 268,015 - - - 1,254,563

รวม 167,341,009 18,626,379 2,380,099 2,145,584 2,750,509 193,243,580

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ตำ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 23,618 760 - - - 24,378

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 5,977,149 76,552 10,565 40,889 127,463 6,232,618

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 24,152,661 990,253 530,142 145,280 2,336,713 28,155,049

การสาธารณูปโภคและบริการ 775,977 13,481 430 13,997 23,297 827,182

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 215,110 67,497 23,816 40,410 176,559 523,392

เงินให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 112,721,911 12,967,509 1,119,510 618,296 237,909 127,665,135

เงินให้กู้ยืมเพื่อสัญญาเช่าการเงิน 651,5 43 9,329 - - 8,611 669,483

อื่นๆ 4,681,383 291,621 35,376 37,155 94,826 5,140,361

รวมเงินให้สินเชื่อ 149,199,352 14,417,002 1,719,839 896,027 3,005,378 169,237,598

ดอกเบี้ยค้างรับ 777,530 230,543 - - - 1,008,073

รวม 149,976,882 14,647,545 1,719,839 896,027 3,005,378 170,245,671
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6.7.4 จำาแนกตามประเภทการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หน่วย : พันบาท

การจัดชั้นหนี้

งบการเงินรวม

2556

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ปกติ

 เงินให้กู้ 
(1)

44,509,613 9,965,371 1.00 99,617

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 5,637,323 5,593,548 1.00 55,936

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 115,997,606 115,435,453 0.68 782,934

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ

 เงินให้กู้
 (1)

2,109,382 591,152 2.00 9,238

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 449,815 443,771 2.00 8,875

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 16,067,182 15,820,724 6.79 1,074,310

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน

 เงินให้กู้ 987,597 150,465 100.00 150,465

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 48,755 48,755 100.00 48,755

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,343,747 1,343,747 23.63 317,521

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

 เงินให้กู้ 990,623 240,805 100.00 240,805

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 9,991 9,991 100.00 9,991

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,144,970 1,144,970 23.77 272,117

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

 เงินให้กู้ 2,480,030 732,508 100.00 732,508

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 3,164 3,164 100.00 3,164

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 273,714 273,714 23.59 64,560

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 192,053,512 151,798,138 3,870,796

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตัง้เพิม่สำาหรบัลกูหนีบ้างราย 2,152,752

สำารองทั่วไป 1,228,100

รวม 7,251,648

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แสดงอยู่ในค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งจำานวน
  



172 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

หน่วย : พันบาท

การจัดชั้นหนี้

งบการเงินรวม

2555

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้ใน	
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ	

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

อัตราการตั้ง
สำารองตาม
เกณฑ์	ธปท.	
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่
ตั้งเพิ่ม	(ลด)	
ตามเกณฑ์	
ธปท.	(2)

รวมค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ตามเกณฑ์	
ธปท.

ลูกหนี้ปกติ

 เงินให้กู้ 
(1)

36,462,446 8,609,993 1.00 85,016 1.00 - 85,016

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 5,255,237 5,230,311 1.00 52,303 1.00 - 52,303

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 108,011,760 107,491,600 1.00 1,074,916 1.00 - 1,074,916

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ

 เงินให้กู้ 
(1)

1,478,049 270,953 2.00 5,411 2.00 - 5,411

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 305,229 302,173 5.62 16,991 2.00 (10,948) 6,043

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 12,864,267 12,665,337 5.62 712,162 2.00 (458,855) 253,307

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน

 เงินให้กู้ 600,329 42,829 100.00 42,829 100.00 - 42,829

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 31,421 31,421 23.02 7,232 100.00 24,189 31,421

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,088,089 1,088,089 23.02 250,424 100.00 837,665 1,088,089

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

 เงินให้กู้ 277,731 89,855 100.00 89,855 100.00 - 89,855

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 6,584 6,584 23.00 1,514 100.00 5,070 6,584

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 611,712 611,712 23.00 140,674 100.00 471,038 611,712

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

 เงินให้กู้ 2,773,868 787,702 100.00 786,482 100.00 - 786,482

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 1,736 1,736 100.00 1,736 100.00 - 1,736

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 236,173 236,173 100.00 236,173 100.00 - 236,173

รวมเงนิใหสิ้นเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั 170,004,631 137,466,468 3,503,718 868,159 4,371,877

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญตัง้เพิม่สำาหรบั

 ลูกหนี้บางราย 1,348,925 - 1,348,925

สำารองทั่วไป 423,100 - 423,100

รวม 5,275,743 868,159 6,143,902

 

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แสดงอยู่ในค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งจำานวน
(2) ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้เช่าซื้อ โดยวิธีกันเงินสำารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) นอกจากนี้ 

 ธนาคารได้มีการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่ง 
 ประเทศไทย โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักประกันท่ีใช้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 สำาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 สำาหรับส่วนต่าง 
 ระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด  
ที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจำาหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตาม 
หลัก เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเว้นลูกหนี้ชั้นปกติและลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษธนาคารจะตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ในอัตราร้อยละ 1 และอัตราร้อยละ 2 ตามลำาดับ (ดูหมายเหตุข้อ 5.1.3)
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หน่วย : พันบาท

การจัดชั้นหนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ปกติ

 เงินให้กู้ 
(1)

45,706,080 10,015,371 1.00  100,117

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 5,637,323 5,593,548 1.00 55,936

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 115,997,606 115,435,453 0.68 782,934

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ

 เงินให้กู้
 (1)

2,109,382 591,152 2.00 9,238

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 449,815 443,771 2.00 8,875

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 16,067,182 15,820,724 6.79 1,074,310

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน

 เงินให้กู้ 987,597 150,465 100.00 150,465

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 48,755 48,755 100.00 48,755

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,343,747 1,343,747 23.63 317,521

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

 เงินให้กู้ 990,623 240,805 100.00 240,805

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 9,991 9,991 100.00 9,991

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,144,970 1,144,970 23.77 272,117

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

 เงินให้กู้ 2,473,631 726,109 100.00 726,109

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 3,164 3,164 100.00 3,164

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 273,714 273,714 23.59 64,560

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 193,243,580 151,841,739 3,864,897

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตัง้เพิม่สำาหรบัลกูหนีบ้างราย 2,152,252

สำารองทั่วไป 1,228,100

รวม 7,245,249

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แสดงอยู่ในค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งจำานวน
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หน่วย : พันบาท

การจัดชั้นหนี้

	 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้ใน	
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ	

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

อัตราการตั้ง
สำารองตาม
เกณฑ์	ธปท.	
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่
ตั้งเพิ่ม	(ลด)	
ตามเกณฑ์	
ธปท.	(2)

รวมค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ตามเกณฑ์	
ธปท.

ลูกหนี้ปกติ

 เงินให้กู้ 
(1)

36,709,885 9,459,993 1.00 93,516 1.00 - 93,516

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 5,255,237 5,230,311 1.00 52,303 1.00 - 52,303

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 108,011,760 107,491,600 1.00 1,074,916 1.00 - 1,074,916

ลูกหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ

 เงินให้กู้ 
(1)

1,478,049 270,953 2.00 5,411 2.00 - 5,411

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 305,229 302,173 5.62 16,991 2.00 (10,948) 6,043

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 12,864,267 12,665,337 5.62 712,162 2.00 (458,855) 253,307

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน

 เงินให้กู้ 600,329 42,829 100.00 42,829 100.00 - 42,829

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 31,421 31,421 23.02 7,232 100.00 24,189 31,421

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,088,089 1,088,089 23.02 250,424 100.00 837,665 1,088,089

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

 เงินให้กู้ 277,731 89,855 100.00 89,855 100.00 - 89,855

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 6,584 6,584 23.00 1,514 100.00 5,070 6,584

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 611,712 611,712 23.00 140,674 100.00 471,038 611,712

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

 เงินให้กู้ 2,767,469 781,303 100.00 780,083 100.00 - 780,083

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขนส่ง 1,736 1,736 100.00 1,736 100.00 - 1,736

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 236,173 236,173 100.00 236,173 100.00 - 236,173

รวมเงนิใหสิ้นเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั 170,245,671 138,310,069 3,505,819 868,159 4,373,978

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญตัง้เพิม่สำาหรบั

 ลูกหนี้บางราย 1,340,425 - 1,340,425

สำารองทั่วไป 423,100 - 423,100

รวม 5,269,344 868,159 6,137,503

 

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แสดงอยู่ในค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งจำานวน
(2) ธนาคารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัลกูหนีเ้ชา่ซือ้ โดยวธิกีนัเงนิสำารองเปน็กลุม่ลกูหนี ้(Collective Approach) นอกจากนีธ้นาคารได้ 

มกีารปรบัปรงุคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัลกูหนีเ้ชา่ซือ้เพิม่เตมิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยพิจารณา
จากมูลค่าหลักประกันที่ใช้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ
ที่จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 สำาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่า
ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะได้รบัจากลกูหนีห้รอืมลูคา่ปัจจบัุนของกระแสเงนิสดท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการจำาหนา่ยหลกัประกนั 
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจำาหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเว้น
ลูกหนี้ชั้นปกติและลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษธนาคารจะตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และอัตราร้อยละ 2 ตามลำาดับ  
(ดูหมายเหตุข้อ 5.1.3)
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6.7.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

  ซึง่ประกอบดว้ยเงนิใหส้นิเชือ่จดัชัน้ตำา่กวา่มาตรฐาน ชัน้สงสยั และชัน้สงสยัจะสญู โดยรวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาด 

  เงิน แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556  2555

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 7,282,493 5,627,545 7,276,192 5,621,244

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ 

ทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) 3.75 3.29 3.71 3.28

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 4,608,770 2,460,220 4,608,868 2,460,219

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นหลังหัก 

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของเงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ

(รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) 2.40 1.47 2.38 1.46

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ

แต่ละประเภท

- เงินให้สินเชื่อ 8.89 8.95 8.59 8.77

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 2.02 1.55 2.02 1.55

- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1.03 1.04 - -

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556 2555

เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อและตั๋วเงินรับ 4,451,851 - 3,645,529 -

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 6,301 98 6,301 98

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 2,824,341 - 1,975,715 -

รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ที่ธนาคาร

ระงับการรับรู้รายได้ 7,282,493 98 5,627,545 98



176 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

6.8	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สัญญาเช่าซื้อสำาหรับรถยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ถึง 

7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา ดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อและตั๋วเงินรับ 4,451,851 - 3,645,529  -

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 2,824,341 - 1,975,715  -

รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ที่ธนาคาร

ระงับการรับรู้รายได้ 7,276,192 - 5,621,244  -

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน	1	ปี ภายใน	1-5	ปี มากกว่า	5	ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 47,916,957 111,275,430 5,041,024 164,233,411

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้* (23,214,560)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ลูกหนี้

    ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 141,018,851

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,623,135)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 137,395,716

* สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน	1	ปี ภายใน	1-5	ปี มากกว่า	5	ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 42,340,185 101,999,277 5,866,725 150,206,187

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้* (21,871,569)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ลูกหนี้

    ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 128,334,618

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,542,796)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 124,791,822

* สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
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6.9	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ตำ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ
สำารอง
ทั่วไป

รวม

ยอดต้นปี 1,975,683 577,694 1,253,411 727,658 1,186,356 423,100 6,143,902

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (28,786) 825,234 (597,888) 214,777 1,037,093 805,000 2,255,430

      หนี้สูญรับคืน - - - - 256,058 - 256,058

หัก   หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,403,742) - (1,403,742)

ยอดปลายปี 1,946,897 1,402,928 655,523 942,435 1,075,765 1,228,100 7,251,648

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ตำ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ
สำารอง
ทั่วไป

รวม

ยอดต้นปี 1,975,683 577,694 1,253,411 727,658 1,179,957 423,100 6,137,503

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (28,786) 825,234 (597,888) 214,776 1,037,094 805,000 2,255,430

      หนี้สูญรับคืน - - - - 256,058 - 256,058

หัก   หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,403,742) - (1,403,742)

ยอดปลายปี 1,946,897 1,402,928 655,523 942,434 1,069,367 1,228,100 7,245,249

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ตำ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ
สำารอง
ทั่วไป

รวม

ยอดต้นปี 1,719,938 833,913 616,353 534,981 984,209 423,100 5,112,494

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 255,745 (256,219) 637,058 192,677 720,465 - 1,549,726

      หนี้สูญรับคืน - - - - 186,708 - 186,708

หัก   หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (711,425) - (711,425)

ยอดปลายปี 1,975,683 577,694 1,253,411 727,658 1,179,957 423,100 6,137,503

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2555

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ตำ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ
สำารอง
ทั่วไป

รวม

ยอดต้นปี 1,719,938 833,913 616,353 534,981 990,987 423,100 5,119,272

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 255,745 (256,219) 637,058 192,677 720,086 - 1,549,347

      หนี้สูญรับคืน - - - - 186,708 - 186,708

หัก   หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (711,425) - (711,425)

ยอดปลายปี 1,975,683 577,694 1,253,411 727,658 1,186,356 423,100 6,143,902
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6.10	 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้แยกตามระยะเวลาการค้างชำาระได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการค้างชำาระ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

จำานวนราย
ลูกหนี้

ยอดเงินให้
สินเชื่อคงเหลือ

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ไม่เกิน 1 เดือน 55 1,066 44 187

มากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 13 638 133 150

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 24 777 42 86

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 47 276 16 99

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 97 1,352 553 604

รวม 236 4,109 788 1,126

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการค้างชำาระ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

จำานวนราย
ลูกหนี้

ยอดเงินให้
สินเชื่อคงเหลือ

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ไม่เกิน 1 เดือน 63 1,552 113 344

มากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 21 321 9 44

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 17 538 9 100

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 32 141 41 58

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 108 1,471 610 673

รวม 241 4,023 782 1,219

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีการทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีส่วนสูญเสียกับลูกหนี้จำานวน 3 ราย (สำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 2 ราย) โดยมีมูลหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 68.40 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 8.01 

ล้านบาท) ธนาคารบันทึกสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 3 ล้านบาท (สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 1.72 ล้านบาท) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ
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6.11	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

ยอดต้นปี 27,789 733

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (4,374) 27,056

ยอดปลายปี 23,415 27,789

 

6.12	 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

ทรัพย์สินรอการขาย 5,388,006 6,564,187 5,404,908 6,737,813

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,285,337) (1,584,562) (1,249,362) (1,534,627)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,102,669 4,979,625 4,155,546 5,203,186

หน่วย : พันบาท

รูปแบบการปรับโครงสร้าง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

จำานวนรายลูกหนี้
ยอดคงเหลือตาม	
บัญชีก่อนการปรับ	
โครงสร้างหนี	้(1)

ยอดคงเหลือตาม	
บัญชีหลังการปรับ	
โครงสร้างหนี	้(1)

ชนิดของสินทรัพย	์ที่
จะรับโอนตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์

การโอนสินทรัพย์ 2 34.65 - อพาร์ทเม้นท์ 32.29

การโอนสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง

 เงื่อนไขการชำาระหนี้ 1 33.75 10.00 อพาร์ทเม้นท์ 23.11

รวม 3 68.40 10.00

(1)  แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ)

หน่วย : พันบาท

รูปแบบการปรับโครงสร้าง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

จำานวนรายลูกหนี้
ยอดคงเหลือตาม	
บัญชีก่อนการปรับ	
โครงสร้างหนี้	(1)

ยอดคงเหลือตาม	
บัญชีหลังการปรับ	
โครงสร้างหนี้	(1)

ชนิดของสินทรัพย	์ที่
จะรับโอนตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้ 2 8.01 - -  -

รวม 2 8.01 -

(1)  แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ)
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ธนาคารและบรษิทัยอ่ยไดร้บัทรพัยส์นิรอการขายมาจากการโอนชำาระหนี ้การประมลูซือ้จากการขายทอดตลาด และจากการบงัคบั

ชำาระหนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม

ยอดต้นปี 6,362,875 201,312 6,564,187

เพิ่มขึ้น 569,228 3,574,940 4,144,168

จำาหน่าย (1,721,944) (3,598,405) (5,320,349)

ยอดสิ้นปี 5,210,159 177,847 5,388,006

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,107,500) (177,837) (1,285,337)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,102,659 10 4,102,669

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2555

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม

ยอดต้นปี 7,986,768 55,110 8,041,878

เพิ่มขึ้น 375,813 1,728,717 2,104,530

จำาหน่าย (1,999,706) (1,582,515) (3,582,221)

ยอดสิ้นปี 6,362,875 201,312 6,564,187

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,383,261) (201,301) (1,584,562)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,979,614 11 4,979,625

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม

ยอดต้นปี 6,536,717 201,096 6,737,813

เพิ่มขึ้น 522,529 3,574,940 4,097,469

จำาหน่าย (1,831,969) (3,598,405) (5,430,374)

ยอดสิ้นปี 5,227,277 177,631 5,404,908

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,071,731) (177,631) (1,249,362)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,155,546 - 4,155,546
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวม

ยอดต้นปี 7,485,756 54,894 7,540,650

เพิ่มขึ้น 666,587 1,728,717 2,395,304

จำาหน่าย (1,615,626) (1,582,515) (3,198,141)

ยอดสิ้นปี 6,536,717 201,096 6,737,813

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,333,531) (201,096) (1,534,627)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 5,203,186 - 5,203,186

รายละเอียดทรัพย์สินตามมูลค่ายุติธรรมที่ให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืนแสดงตามระยะเวลาคงเหลือในการใช้สิทธิซื้อคืนของลูกหนี้ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

น้อยกว่า 2 เดือน - 5,966 - -

2 เดือน - 12 เดือน 260,137 147,474 239,049 147,474

มากกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน - 302,986 - 268,209

รวม 260,137 456,426 239,049 415,683

ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แยกประเมินราคา โดยผู้ประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายในของธนาคาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำาระหนี้

ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก 4,357 4,868 4,417 5,142

ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน 853 1,495 810 1,395

รวม 5,210 6,363 5,227 6,537
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6.13	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน	

อาคารและ

อุปกรณ์

สุทธิ

ยอด

ต้นปี
เพิ่มขึ้น

จำาหน่าย/

โอนออก

ยอด

ปลายปี

ยอด

ต้นปี
เพิ่มขึ้น

จำาหน่าย/

โอนออก

ยอด

ปลายปี

ที่ดิน 146,981 - - 146,981 - - - - 146,981

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 556,410 26,836 (2,919) 580,327 (224,146) (34,847) 2,139 (256,854) 323,473

อุปกรณ์ 1,319,945 136,805 (60,528) 1,396,222 (949,354) (152,503) 58,799 (1,043,058) 353,164

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 856,549 36,778 (24,398) 868,929 (533,106) (121,433) 20,116 (634,423) 234,506

ยานพาหนะ 367,294 46,792 (59,603) 354,483 (186,685) (61,575) 59,080 (189,180) 165,303

 รวม 3,247,179 247,211 (147,448) 3,346,942 (1,893,291) (370,358) 140,134 (2,123,515) 1,223,427

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2555

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเผื่อการ

ด้อยค่า

โอนกลับ

ที่ดิน	

อาคาร	และ

อุปกรณ์

สุทธิ

ยอด

ต้นปี

ยอดต้นปี	

บริษัทย่อย	

ณ	วันที่	

ลงทุน

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/

โอนออก

ยอด

ปลายปี
ยอดต้นปี

ยอดต้นปี	

บริษัทย่อย	

ณ	วันที่	

ลงทุน

เพิ่มขึ้น
จำาหนา่ย/

โอนออก

ยอด

ปลายปี

ท่ีดิน 94,968 52,013 - - 146,981 - - - - - - 146,981

อาคารและส่วน 

  ปรับปรุงอาคาร 76,552 466,627 19,943 (6,712) 556,410 (37,630) (173,540) (12,976) - (224,146) 15,944 348,208

อุปกรณ์ 1,017,605 167,379 166,234 (31,273) 1,319,945 (705,698) (120,639) (152,787) 29,770 (949,354) - 370,591

เคร่ืองตกแต่ง   

  และติดต้ัง 706,359 50,254 108,186 (8,250) 856,549 (367,811) (41,692) (128,213) 4,610 (533,106) - 323,443

ยานพาหนะ 282,531 17,194 83,051 (15,482) 367,294 (128,398) (17,193) (56,385) 15,291 (186,685) - 180,609

 รวม 2,178,015 753,467 377,414 (61,717) 3,247,179 (1,239,537) (353,064) (350,361) 49,671 (1,893,291) 15,944 1,369,832

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 370,358 พันบาท

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 350,361 พันบาท

      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้

งานอยู่ ซึ่งมีราคาทุน จำานวน 1,687.81 ล้านบาท และ 984.29 ล้านบาท ตามลำาดับ
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดินอาคาร	
และอุปกรณ์

สุทธิ
ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ที่ดิน 94,968 - - 94,968 - - - - 94,968

อาคาร 76,552 - - 76,552 (41,407) (3,476) - (44,883) 31,669

อุปกรณ์ 916,490 70,579 (29,191) 957,878 (621,256) (110,581) 29,074 (702,763) 255,115

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 731,259 14,860 (230) 745,889 (437,571) (109,024) 185 (546,410) 199,479

ยานพาหนะ 330,580 44,441 (55,280) 319,741 (163,812) (57,760) 54,811 (166,761) 152,980

รวม 2,149,849 129,880 (84,701) 2,195,028 (1,264,046) (280,841) 84,070 (1,460,817) 734,211

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดินอาคาร	
และอุปกรณ์

สุทธิ
ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ที่ดิน 94,968 - - 94,968 - - - - 94,968

อาคาร 76,552 - - 76,552 (37,630) (3,777) - (41,407) 35,145

อุปกรณ์ 789,310 144,025 (16,845) 916,490 (504,887) (132,097) 15,728 (621,256) 295,234

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 638,546 96,987 (4,274) 731,259 (320,822) (119,471) 2,722 (437,571) 293,688

ยานพาหนะ 263,971 75,542 (8,933) 330,580 (119,103) (53,450) 8,741 (163,812) 166,768

รวม 1,863,347 316,554 (30,052) 2,149,849 (982,442) (308,795) 27,191 (1,264,046) 885,803

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 280,841 พันบาท

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 308,795 พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมี 

ราคาทุน จำานวน 776.93 ล้านบาท และ 569.29 ล้านบาท ตามลำาดับ
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6.14	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิและค่าความนิยม

6.14.1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีซอฟท์แวร์ที่คิดค่าตัดจำาหน่ายทั้งจำานวนแล้ว แต่ยังคง 

   ใช้งานอยู่ ซึ่งมีราคาทุน จำานวน 374.60 ล้านบาท และ 248.01 ล้านบาท ตามลำาดับ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

อื่นสุทธิ
ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย	/	
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย	/	
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ซอฟท์แวร์ 812,801 193,690 (1,855) 1,004,636 (492,892) (92,243) - (585,135) 419,501

ใบอนญุาตซือ้ขายสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า 12,709 - - 12,709  (7,132) (50) - (7,182) 5,527

รวม 825,510 193,690 (1,855) 1,017,345 (500,024) (92,293) - (592,317) 425,028

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2555

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์

ไม่มีตัว

ตนอื่น

สุทธิ

ยอด

ต้นปี

ยอดต้นปี	

บริษัทย่อย	

ณ	วันที่	

ลงทุน

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/

โอนออก

ยอด

ปลายปี
ยอดต้นปี

ยอดต้นปี	

บริษัทย่อย	

ณ	วันที่	

ลงทุน

เพิ่มขึ้น
จำาหนา่ย/

โอนออก

ยอด

ปลายปี

ซอฟท์แวร์ 544,510 171,816 113,899 (17,424) 812,801 (257,534) (145,891) (95,251)  5,784 (492,892) 319,909

ใบอนญุาตซือ้ขาย

 สัญญาซื้อขาย

 ล่วงหน้า 6,918 5,791 - - 12,709 (1,462)  (5,655)  (15) -  (7,132) 5,577

รวม 551,428 177,607 113,899 (17,424) 825,510 (258,996) (151,546) (95,266)  5,784 (500,024) 325,486

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีส้ินสุด  วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 92,293  พันบาท    

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 95,266  พันบาท    
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

อื่นสุทธิ
ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/	
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/	
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ซอฟท์แวร์ 575,185 154,056 - 729,241 (295,323) (70,107) - (365,430) 363,811

รวม 575,185 154,056 - 729,241 (295,323) (70,107) - (365,430) 363,811

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

อื่นสุทธิ
ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/	
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/	
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ซอฟท์แวร์ 480,338 105,360 (10,513) 575,185 (211,782) (84,099) 558 (295,323) 279,862

รวม 480,338 105,360 (10,513) 575,185 (211,782) (84,099) 558 (295,323) 279,862

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีส้ินสุด  วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 70,107  พันบาท    

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 84,099  พันบาท    

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีซอฟท์แวร์ที่คิดค่าตัดจำาหน่ายทั้งจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ซึ่งม ี

   ราคาทุน จำานวน 193.51 ล้านบาท และ 88.67 ล้านบาท ตามลำาดับ

   6.14.2 ค่าความนิยม 

    ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556

ราคาทุน

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/	
โอนออก

ยอดปลายปี

 ค่าความนิยม 3,085,290 317 - 3,085,607

รวม 3,085,290 317 - 3,085,607

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2555

ราคาทุน

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย/	
โอนออก

ยอดปลายปี

 ค่าความนิยม 56,071 3,029,219 - 3,085,290

รวม 56,071 3,029,219 - 3,085,290
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6.15	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 720,745 618,666 712,351 594,291

รวม 720,745 618,666 712,351 594,291

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดต้นปี
1	มกราคม	2556

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดปลายปี
31	ธันวาคม	2556

ผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 95,238 159,935 - 255,173

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 128,717 (21,829) - 106,888

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 309,392 (59,520) - 249,872

ประมาณการหนี้สิน 181,163 (8,576) 66 172,653

รายได้รับล่วงหน้า 216,791 35,397 - 252,188

ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 42,618 1,967 - 44,585

ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า (298,448) (28,474) - (326,922)

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 3,014 (4,793) - (1,779)

(กำาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (74,850) - 28,747 (46,103)

(กำาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินทุนเพื่อค้า (29,194) 29,194 - -

อื่นๆ 44,225 (30,035) - 14,190

รวม 618,666 73,266 28,813 720,745
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 หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดต้นปี
1	มกราคม	2555

ยอดยกมา	ทุนภัทร
12	กันยายน	2555

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดปลายปี
31	ธันวาคม	2555

ผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 95,619 - (381) - 95,238

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 161,506 1,466 (34,255) - 128,717

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 289,656 5,786 13,950 - 309,392

ประมาณการหนี้สิน 171,746 16,544 (4,600) (2,527) 181,163

รายได้รับล่วงหน้า 181,474 - 35,317 - 216,791

ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 39,111 - 3,507 - 42,618

ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า (219,546) - (78,902) - (298,448)

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (422) 4,260 (824) - 3,014

กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (59,700) (766) - (14,384) (74,850)

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า

 เงินลงทุนเพื่อค้า - (16,043) (13,151) - (29,194)

อื่นๆ 9,438 10,341 24,446 - 44,225

รวม 668,882 21,588 (54,893) (16,911) 618,666

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ยอดต้นปี
1	มกราคม	2556

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดปลายปี
31	ธันวาคม	2556

ผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 93,489 159,935 - 253,424

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 127,251 (20,363) - 106,888

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 306,925 (57,053) - 249,872

ประมาณการหนี้สิน 159,552 6,436 (1,760) 164,228

รายได้รับล่วงหน้า 216,791 35,397 - 252,188

ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 42,617 1,968 - 44,585

ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า (298,448) (28,474) - (326,922)

(กำาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (73,972) - 27,870 (46,102)

อื่นๆ 20,086 (5,896) - 14,190

รวม 594,291 91,950 26,110 712,351
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ยอดต้นปี
1	มกราคม	2555

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดปลายปี
31	ธันวาคม	2555

ผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 93,870 (381) - 93,489

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 161,506 (34,255) - 127,251

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 289,656 17,269 - 306,925

ประมาณการหนี้สิน 164,419 (4,867) - 159,552

รายได้รับล่วงหน้า 181,474 35,317 - 216,791

ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้ 39,111 3,506 - 42,617

ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า (219,546) (78,902) - (298,448)

กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (59,699) - (14,273) (73,972)

อื่นๆ 9,438 10,648 - 20,086

รวม 660,229 (51,665) (14,273) 594,291

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำาไรสุทธิ เป็นเวลา 1 รอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ เป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 และร้อยละ 23 ในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามลำาดับ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับัญชขีองบริษทัยอ่ยที่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงันี้

 หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556 2555

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 9,911 6,232

ประมาณการหนี้สิน 426 538

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 26 48

 รวม 10,363 6,818
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6.16	 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

สินทรัพย์อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ 154,457 169,780 137,521 165,256

รายได้อื่นค้างรับ* 26,663 22,125 3,211 1,849

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี 92,668 81,088 70,056 59,727

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายล่วงหน้าสำาหรับลูกหนี้เช่าซื้อ* 111,170 87,520 111,170 87,520

ลูกหนี้อื่นสุทธิ* 560,534 340,481 324,842 248,810

ลูกหนี้จากการจำาหน่ายหลักทรัพย์ 101,445  - 101,445  -

เงินมัดจำา 224,413 319,776 125,247 142,884

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 51,110 37,901 41,826 30,752

ภาษีซื้อรอใบกำากับภาษี 304,143 413,624 303,647 413,624

สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 53,673 69,134 48,399 61,829

อื่นๆ* 179,207 251,537 67,287 145,413

รวมสินทรัพย์อื่น 1,859,483 1,792,966 1,334,651 1,357,664

* ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการดังกล่าวแสดงด้วยยอดสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 จำานวนรวม 47.77 ล้านบาท และ 39.02 ล้านบาท ตามลำาดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : จำานวนรวม 53.09 ล้านบาท และ 44.34 ล้าน 
 บาท ตามลำาดับ)

6.17	 เงินรับฝาก

6.17.1 จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 191,045 206,153 275,011 654,697

ออมทรัพย์ 24,140,160 25,541,035 24,184,433 25,596,962

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 121,234,614 127,280,050 121,234,614 127,280,050

บัตรเงินฝาก 430,679 - 430,679 -

รวม 145,996,498 153,027,238 146,124,737 153,531,709
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6.17.2 จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556 2555

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 145,474,685 521,813 145,996,498 152,563,958  463,280 153,027,238

รวม 145,474,685 521,813 145,996,498 152,563,958 463,280 153,027,238

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 145,602,924 521,813 146,124,737 153,068,429 463,280 153,531,709

รวม 145,602,924 521,813 146,124,737 153,068,429 463,280 153,531,709

6.18	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ	ิ(หนี้สิน)	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556 2555

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ - 821,148 821,148 - 794,745 794,745

ธนาคารพาณิชย์ 80 - 80 77 - 77

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 116,283 3,000,000 3,116,283 116,283 - 116,283

สถาบันการเงินอื่น 127,695 2,590,815 2,718,510 207,483 4,349,819 4,557,302

รวม 244,058 6,411,963 6,656,021 323,843 5,144,564 5,468,407

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ - 821,148 821,148 - 794,745 794,745

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 116,283 3,000,000 3,116,283 116,283 - 116,283

สถาบันการเงินอื่น 162,194 2,646,066 2,808,260 219,795 4,481,929 4,701,724

รวม 278,477 6,467,214 6,745,691 336,078 5,276,674 5,612,752
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	6.19	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

สกุลเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบกำาหนด
งบการเงินรวม

2556 2555

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บาท 2.25 - 5.10 2561 35,944,114 16,999,361

ตั๋วแลกเงิน บาท 2.50 - 5.10 2559 6,624,915 12,123,975

รวม 42,569,029 29,123,336

     
หน่วย : พันบาท

สกุลเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบกำาหนด
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บาท 2.70 - 5.10 2561 34,211,455 15,335,000

ตั๋วแลกเงิน บาท 2.50 - 5.10 2559 6,624,915 12,123,975

รวม 40,836,370 27,458,975

6.20	 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

หลังออกจากงาน 302,108 267,905 169,833 154,937

อื่นๆ 72,601 59,694 70,510 59,257

รวม 374,709 327,599 240,343 214,194

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ธนาคารและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็น

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
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จำานวนค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 36,925 30,886 25,138 24,733

ต้นทุนดอกเบี้ย 9,516 6,786 5,748 4,994

(กำาไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

ประกันภัยที่เกิดขึ้น 2,057 (15,814) (8,802)  -

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (14,295) (13,157) (7,188) (10,998)

รวม 34,203 8,701 14,896 18,729

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่

กำาหนดไว้ 267,905 171,914 154,937 136,181

รับโอนระหว่างปีจากการรวมธุรกิจ - 87,290 - -

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 36,925 30,886 25,138 24,733

ต้นทุนดอกเบี้ย 9,516 6,786 5,748 4,994

โอนย้ายภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

จากบริษัทย่อย - - - 27

(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น 2,057 (15,814) (8,802) -

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (14,295) (13,157) (7,188) (10,998)

ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ที่กำาหนดไว้ 302,108 267,905 169,833 154,937
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำานวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์

ที่กำาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

2556 2555
ข้อสมมติฐานทางการเงิน

อัตราคิดลด  ร้อยละ 3.6 - 4.4  ร้อยละ 3.6 - 4.0
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  ร้อยละ 3.0 - 18.0  ร้อยละ 3.0 - 18.0
อัตราการลาออกของพนักงาน  ร้อยละ 0.0 - 30.0  ร้อยละ 0.0 - 15.0
เกษียณอายุ 55 ปี และ 60 ปี 55 ปี และ 60 ปี

6.21	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556 2555

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 126,893 163,329

รวม 126,893 163,329

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดต้นปี
1	มกราคม	2556

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดปลายปี
31	ธันวาคม	2556

ผลแตกต่างชั่วคราว

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม 41,141 (3,445) - 37,696

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน - (1,466) - (1,466)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย - (2,263) - (2,263)

ประมาณการหนี้สิน (540) (16,231) (130) (16,901)

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ - (2,846) - (2,846)

กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า

เงินลงทุนเผื่อขาย 122,728 - (108,134) 14,594

กำาไรที่ยังไม่เกิดจากการวัดมูลค่า

เงินลงทุนเพื่อค้า - 5,951 - 5,951

กำาไรที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหลักทรัพย์หุ้นยืม - 60,520 - 60,520

กำาไรที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าตราสารอนุพันธ์ - 32,175 - 32,175

อื่นๆ - - (567) (567)

รวม 163,329 72,395 (108,831) 126,893
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดต้นปี
1	มกราคม	2555

ยอดยกมา	ทุนภัทร	

12	กันยายน	2555

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่รับรู้
ในกำาไรสะสม

ยอดปลายปี
31	ธันวาคม	2555

ผลแตกต่างชั่วคราว

ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาเพิ่ม - 42,189 - - - 42,189

กำาไรจากการวัดมูลค่า

เงินลงทุนเผื่อขาย - 98,156 - 24,572 - 122,728

ประมาณการหนี้สิน - (1,052) (251) - 763 (540)

อื่นๆ - (14,684) 13,636 - - (1,048)

รวม - 124,609 13,385 24,572 763 163,329

6.22	 เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
   หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันรอนำาส่ง 565,217 588,709 565,217 588,709

เจ้าหนี้ดีลเลอร์ค้างจ่าย 385,182 558,888 385,182 558,888

เจ้าหนี้อื่นรอคืนลูกค้า 13,762 7,500 13,762 7,500

อื่นๆ 946,058 807,756 857,312 583,465

รวม 1,910,219 1,962,853 1,821,473 1,738,562

6.23	 เจ้าหนี้กรมบังคับคดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเจ้าหนี้กรมบังคับคดีจำานวน 575.38 ล้านบาท เนื่องจากกรมบังคับคดีเรียกเก็บ

ส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์ในการประมูลทรัพย์ครั้งแรกและราคาทรัพย์ที่ประมูลได้ ซึ่งเป็นค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขาย

ทอดตลาดจำานวน 582.75 ล้านบาท 

จากรายงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประชุมเจ้าหน้ีคร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2556 เจ้าหน้ีเสียงข้างมากของยอดหนี้ที่มา

ประชุมได้ลงมติให้ฟ้องคดีแพ่งกับธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) เพื่อเรียกเงินส่วนต่างจำานวนดังกล่าว โดยเจ้าหนี้ที่ลงมติ

ให้ฟ้องซึ่งมีจำานวนหนี้มากที่สุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 เจ้าหนี้ที่ลงมติให้ฟ้องซึ่งมีจำานวนหนี้มากที่สุดได้วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมแล้ว จำานวน 725,380 บาท 

อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะผู้เป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีแทนเจ้าหนี้ยังไม่ได้ฟ้องร้องคดีต่อศาลแต่อย่างไร

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ทางเจ้าหนี้ได้รับหมายนัดเชิญประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น (ครั้งที่ 2) เรื่องการจ้างทนายนอกฟ้องคดีธนาคาร 

เกียรตินาคิน จำากดั (มหาชน) ผูซ้ื้อเดมิจากการขายทรพัยท์อดตลาด โดยเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยน์ดัประชมุในวนัที ่ 6 พฤศจกิายน 

2556
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ตามรายงานวาระการประชุมของเจา้พนักงานพทัิกษ์ทรพัยป์ระชมุเจา้หนีค้รัง้ท่ี 2 เมือ่วนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2556 ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้

ตามวาระ 1 ทางเจ้าหนี้รายที่ 95 (กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง) เห็นว่าราคาที่บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำากัด ตั้งมาใน

ศาลชั้นต้น 300,000 บาท หากมีอุทธรณ์หรือฎีกา ศาลละ 20,000 บาทนั้น สูงเกินไป ที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้จึงเห็นควร

ให้กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง เจ้าหนี้ รายที่ 95 เป็นผู้หาทนายความ

ตามวาระ 2 ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ว่าธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) 

จะนำาพนัธบัตรรัฐบาลมาวางจำานวน  575,380,000 บาท พรอ้มทัง้ทำาหนงัสอืรบัสภาพหนี/้หรอืรบัสภาพความรบัผดิตอ่เจ้าพนกังาน

พิทักษ์ทรัพย์ หากธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขดังกล่าว คณะกรรมการเจ้าหนี้เห็นควรไม่

คิดดอกเบี้ยจากเงินส่วนต่างดังกล่าวนับตั้งแต่วันผิดนัดชำาระหนี้จนกว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลายกลางหรือ 

ศาลฎกีา จะมคีำาสัง่เกีย่วกบัเงนิจำานวน ทีข่าดจากการขายทอดตลาดทรพัยท่ี์ธนาคารเกียรตนิาคนิ จำากัด  (มหาชน) ยอมรบัว่าเปน็หนีต้อ่ 

เจ้าหนี้นั้น โดยธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) ได้นำาพันธบัตรรัฐบาลมาวางจำานวน 575,380,000 บาท พร้อมทั้งทำาหนังสือ

รับสภาพหนี้/หรือรับสภาพความรับผิดวางต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557

6.24	 หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

โบนัสค้างจ่าย 1,164,641 874,495 520,000 407,846

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 788,584 739,137 666,769 618,871

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อรับล่วงหน้า 490,737 375,282 490,737 375,282

รายได้อื่นรับล่วงหน้า 202,538 258,055 433,862 455,246

เงินมัดจำาและเงินประกัน 252,113 194,207 252,061 194,155

บัญชีตั้งพักเงินรับจากลูกค้า 63,816 93,017 63,668 91,033

เจ้าหนี้ค่าจองหุ้น 3,779 24,774 3,779 24,774

อื่นๆ 217,596 107,609 56,968 71,097

รวมหนี้สินอื่น 3,183,804 2,666,576 2,487,844 2,238,304

6.25	 ทุนเรือนหุ้น		

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำานวน 

6,603,288,640 บาท เป็น 6,602,188,640 บาทโดยลดจำานวนหุ้นที่ยังมิได้นำาออกจำาหน่ายจำานวน 110,000 หุ้น และ 

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 6,602,188,640 บาท เป็น 8,523,372,680 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 

192,118,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ธนาคารได้จดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตามลำาดับ

ธนาคารออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุของธนาคารเพือ่ชำาระเปน็คา่ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของทนุภทัร ทีต่อบรบัคำาเสนอซือ้หลกัทรพัย์ใน

อัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่เท่ากับ 1 หุ้นของทุนภัทรต่อ 0.9135 หุ้นของธนาคาร จำานวน 191,979,745 หุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญ 

ทีเ่พิม่ขึน้ 1,919,797,450 บาท และสว่นเกนิมลูคา่หุน้  5,247,039,575 บาท ซึง่ธนาคารไดด้ำาเนนิการจดทะเบยีนเพิม่ทนุท่ีออกและ 

ชำาระแล้วดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ทำาให้ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้วเป็น 8,287,839,590 บาท 

ณ วันที่ดังกล่าว
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ในระหว่างปี 2555 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิดังนี้

ผูถ้อืใบสำาคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้สามญัจำานวน 319,400 หนว่ย ไดใ้ชส้ทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของธนาคารจำานวน 319,400 หุน้ 

ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555

ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญจำานวน 1,921,050 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารจำานวน  1,921,050 หุ้น 

ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

ผูถ้อืใบสำาคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้สามญัจำานวน 234,900 หนว่ย ไดใ้ชส้ทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของธนาคารจำานวน 234,900 หุน้ 

ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญจำานวน 4,047,900 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารจำานวน 4,047,900 หุ้น 

ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555

 

ดังนั้น ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีการออกหุ้นสามัญเพื่อชำาระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของทุน

ภัทรและจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังหมด 198,502,995 หุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญและ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นรวม 7,357,772,553 บาท ซึ่งทำาให้ทุนที่ออกและชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 

8,328,318,590 บาท

ในระหว่างปี 2556 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิดังนี้

ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำานวน 846,400 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารจำานวน 846,400 

หน่วย ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556

ผูถ้อืใบสำาคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้สามญัจำานวน 1,231,800 หนว่ย ไดใ้ชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัของธนาคารจำานวน 1,231,800 

หน่วย ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำานวน 918,600 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารจำานวน 918,600 

หน่วย ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ผูถ้อืใบสำาคญัแสดงสทิธิในการซ้ือหุน้สามญัจำานวน  3,004,450 หนว่ย ไดใ้ชส้ทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของธนาคารจำานวน  3,004,450 

หน่วย ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

ดังนั้น ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีการออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นของผู้ถือใบสำาคัญ 

แสดงสิทธิ จำานวน 6,001,250 หุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นรวม 175,656,588 บาท ซึ่งทำาให้ทุน 

ที่ออกและชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 8,388,331,090 บาท
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6.27	 ทุนสำารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ธนาคารซ่ึงเป็นบริษัทมหาชนต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารองไม่

น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

สิบของทุนจดทะเบียน

6.28	 เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำาปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 2.40 

บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 จำานวนเงิน 634,307,664 บาท 

จึงกำาหนดจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เป็นจำานวนเงิน 

ทั้งสิ้น 891,169,320 บาท

เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2555 ทีป่ระชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ที ่7/2555 ไดม้มีติใหจ้า่ย เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการดำาเนนิงาน

สำาหรบังวดหกเดอืน ในอตัราหุน้ละ 1 บาท โดยไดม้กีารจา่ยเงนิปนัผลในวนัท่ี 5 ตลุาคม 2555 เปน็จำานวนท้ังสิน้ 828,765,659 บาท

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำาปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.40 

บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 จำานวนเงิน 828,765,659 บาท 

จึงกำาหนดจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เป็นจำานวนเงิน 

ทั้งสิ้น 1,168,821,303 บาท

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2556 ได้มีมติให้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดำาเนินงานสำาหรับงวดหกเดือน ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 กันยายน 2556 เป็นจำานวนทั้งสิ้น 

835,809,659 บาท
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6.29	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน	(ตำ่า)	
กว่าทุนจากการ
ตีมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
ในสิทธิเรียกร้อง

ส่วนเกิน	(ตำ่า)	
กว่าทุนจากการ
ตีมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย

ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเกี่ยวกับองค์
ประกอบของกำาไร	

(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2555 1,058,873 151,510 (59,700) -

ส่วนเกินทุน - - - (13)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (69,312) 79,568 (38,937) -

ยอดคงเหลือปลายปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 989,561 231,078 (98,637) (13)

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556 989,561 231,078 (98,637) (13)

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกัน - - - (4,084)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 12,356 (661,661) 111,578 -

ยอดคงเหลือปลายปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 1,001,917 (430,583) 12,941 (4,097)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน	(ตำ่า)
กว่าทุนจากการ

ตีมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในสิทธิ

เรียกร้อง

ส่วนเกิน	(ตำ่า)
กว่าทุนจากการ

ตีมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์เผื่อขาย

ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเกี่ยวกับองค์
ประกอบของกำาไร	

(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2555 152,725 145,772 (59,699)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (2,298) 73,644 (14,273)

ยอดคงเหลือปลายปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 150,427 219,416 (73,972)

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556 150,427 219,416 (73,972)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (19,149) (120,181) 27,870

ยอดคงเหลือปลายปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 131,278 99,235 (46,102)
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6.30	 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำากัดของธนาคารแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 

6.12 และมหีลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิซึง่ใชเ้ปน็หลกัประกนัภาระผกูพนัอืน่กบัสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิมมีลูคา่ตามบญัช ี

จำานวน 3.3 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท ตามลำาดับ

 

6.31	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าของธนาคารและบริษัทย่อย มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

อาวัลตั๋วเงิน 983,698 1,303,121 983,698 1,303,121

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 5,463 46,464 5,463 46,464

ภาระผูกพันอื่น

- การค้ำาประกันการจำาหน่ายตราสาร - - 31,680 -

- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายัง

    ไม่ได้ถอน 307,256 290,814 307,256 290,814

- การค้ำาประกันอื่นๆ 2,588,883 1,824,851 2,588,883 1,824,851

รวม 3,885,300 3,465,250 3,916,980 3,465,250

6.32	 กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำานวณได้ดังนี้
  

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

กำาไรสำาหรับปี
จำานวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
กำาไรต่อหุ้น

2556
(พันบาท)

2555
(พันบาท)

2556
(พันหุ้น)

2555
(พันหุ้น)	

2556
(บาท)

2555
(บาท)	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 4,418,191 3,391,287 835,771 694,859 5.29 4.88

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น - - 5,813 4,839

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 4,418,191 3,391,287 841,584 699,698 5.25 4.85
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

กำาไรสำาหรับปี
จำานวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
กำาไรต่อหุ้น

2556
(พันบาท)

2555
(พันบาท)

2556
(พันหุ้น)

2555
(พันหุ้น)	

2556
(บาท)

2555
(บาท)	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 4,222,824 2,139,425 835,771 694,859 5.05 3.08

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น - - 5,813 4,839

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 4,222,824 2,139,425 841,584 699,698 5.02 3.06

6.33	 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์

คุณภาพของสินทรัพย์จำาแนกตามประเภทที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

6.33.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

   ธนาคารมเีงนิลงทนุในตราสารหน้ีกบับรษิทัทีถ่กูสัง่ปดิกจิการ และผดินดัชำาระหนี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  

   ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภท
ของเงินลงทุน

จำานวนราย ราคาทุน ราคาตลาด
ค่าเผื่อ

การลดราคา

บริษัทที่มีปัญหาผิดนัดชำาระดอกเบี้ย หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 1 0.04 - 0.04

0.04 - 0.04

ธนาคารบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ข้างต้น ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดที่เกิดการ

ด้อยค่า
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6.33.2 เงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ยค้างรับ

   ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ยค้างรับ กับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน และตั้งค่า 

   เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

จำานวนราย มูลหนี้ หลักประกัน
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

บริษัทที่มีปัญหาในการชำาระหนี้หรือผิดนัดชำาระหนี้ 67 3,591 7,581 1,114

67 3,591 7,581 1,114

 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

จำานวนราย มูลหนี้ หลักประกัน
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

บริษัทที่มีปัญหาในการชำาระหนี้หรือผิดนัดชำาระหนี้ 57 2,932 4,946 881

57 2,932 4,946 881

6.34	 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบัธนาคารหมายถงึ บคุคลหรอืกจิการท่ีมอีำานาจควบคมุธนาคาร ถกูควบคมุโดยธนาคารไมว่า่จะเปน็ 

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร รวมถึงบริษัทที่ทำาหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการ

ที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธ ิ

ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับธนาคาร ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของ

ธนาคาร ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารแต่ละรายการ ธนาคารคำานึงถึงเนื้อหาของความ

สัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 

กำาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยนโยบายการทำาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจการเงิน และนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการทำา

ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยธนาคารมีนโยบายที่สำาคัญดังนี้

1. นโยบายการทำาธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 การทำาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีเงื่อนไขหรือข้อกำาหนดรวมทั้งการคิดอัตราดอกเบี้ยหรือค่าบริการเช่นเดียว 

 กับการธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน 

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทำาธุรกรรมในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารงานและการกำากบัแบบรวมกลุม่ คณะกรรมการธนาคารจงึกำาหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความ 

 เสี่ยงของธนาคาร ทำาหน้าที่สนับสนุน ทั้งการนำานโยบายไปใช้งาน รวมถึงควบคุม ติดตาม และดูแลตรวจสอบให้หน่วยงานทั้ง 

 ด้านธุรกิจและด้านสนับสนุนมีการปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารจะต้องได้รับทราบถึงความเสี่ยงสำาคัญ 

 ของกลุ่มธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ
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 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงภายใต้ 

 นโยบายที่กำาหนด และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอย่างสม่ำาเสมอ หรือรายงานทันทีในกรณีท่ีมี 

 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงสำาคัญหรือเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ

 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

6.34.1 รายได้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ

บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) 57.53 3.31

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 11.89 -

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 4.86 269.09

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง 296.73 -

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 - 351.23

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 1,531.49 -

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 470.14 -

2,372.64 623.63

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) 4.92 0.69

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 2.25 -

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 7.68 10.09

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด 4.31 3.62

บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด 5.84 5.09

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 0.24 0.24

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 0.24 0.24

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 0.24 0.25

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง 0.57 0.67

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 1.40 1.51

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 2.24 2.40

29.93 24.80

กำาไรจากเงินลงทุน

บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) 65.53 -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด - (38.56)

65.53 (38.56)

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 0.77 (2.51)

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 (4.62) (63.92)

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 2.25 39.96

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง 6.61 8.71

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 35.35 6.18

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 16.45 3.43

56.81 (8.15)

รายได้อื่น

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 4.78 4.53

บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด - 0.30

4.78 4.83
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งบการเงินรวมของธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการ ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดจาก

ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป 

จำานวน 0.18 ล้านบาท และ 19.50 ล้านบาท ตามลำาดับ (31 ธันวาคม 2555: จำานวน 0.15 ล้านบาทและ 1.86 ล้านบาท ตามลำาดับ)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารได้ขายทรัพย์สินราคาตามบัญชีจำานวน 2 บาท ให้ผู้บริหารของธนาคารในราคา 

1.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม 

6.34.2 ค่าใช้จ่าย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 7.18 -

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 43.52 33.84

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด - 1.01

บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด 0.14 0.16

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 - 0.76

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 - 6.40

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 - 4.93

กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง - 17.72

กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 - 22.98

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - 15.47

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล - 13.80

กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 ที่มีอำานาจควบคุมหรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญ 14.22 8.13

65.06 125.20

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) 57.92 -

57.92 -

ค่าเช่าและบริการอาคาร

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำากัด (1) 65.33 62.32

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำากัด (2) 9.66 8.89

บริษัท รวมวรรธนะ จำากัด (2) 0.55 0.53

75.54 71.74

ค่าบริการอื่นๆ

บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด 88.20 81.45

บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำากัด (3) 33.82 31.41

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (3) 0.16 0.99

122.18 113.85

ลักษณะความสัมพันธ	์คือ
(1) ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(3) กรรมการและผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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6.34.3 ยอดค้างชำาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน/	เงินให้สินเชื่อ

บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) 1,800.00 850.00

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 600.00  -

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด  - 125.00

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำากัด 258.00 367.33

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (127.18) (112.93)

กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 ที่มีอำานาจควบคุมหรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญ 134.27 94.32

2,665.09 1,323.72

ลูกหนี้/สินทรัพย์อื่น/เงินปันผลค้างรับ/ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) 10.81  -

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 1.24  -

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 0.11 0.40

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด 0.17  -

บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำากัด 17.36 15.50

29.69 15.90

เงินรับฝาก

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 0.20  -

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 64.55 144.42

บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด 44.26 55.93

กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 52.49 342.04

กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 31.49 106.50

กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 ที่มีอำานาจควบคุมหรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญ 476.51 422.88

669.50 1,071.77

เงินกู้ยืม

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 25.00  -

กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 ที่มีอำานาจควบคุมหรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญ 14.25 28.07

39.25 28.07

หนี้สินอื่น/ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) 58.55  -

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 0.58  -

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 10.15 20.73

บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำากัด 2.78  -

72.06 20.73

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมกีารออกหนงัสอืคำา้ประกนัใหก้บัทางบรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จำากดั (มหาชน) จำานวน 

31.68 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กรรมการของธนาคารเป็นผู้คำ้าประกันลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของธนาคาร ซึ่งมียอด 

คงค้างจำานวน 0.37 ล้านบาท และ 0.77 ล้านบาท ตามลำาดับ
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6.35	 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการ

ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ซ่ึงได้แก่ บำาเหน็จ

กรรมการ เงินเดือน และโบนัส (ถ้ามี) ของผู้บริหาร รวมถึงใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 6.26

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำาคัญ มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น  366,363  270,297*  133,309 87,221*

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 8,129 7,740 3,894 4,741

รวม 374,492 278,037 137,203 91,962

* รายการท่ีแสดงเปรียบเทียบดังกล่าวได้มีการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 เช่นเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

6.36	 สัญญาเช่าระยะยาว

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมภีาระผกูพนัในการจา่ยคา่เชา่ตามสญัญาเชา่รถยนต ์สญัญาเชา่สำานกังาน คา่ใช้จ่าย 

เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรักษาข้อมูลและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอุปกรณ์สำานักงาน โดยมีส่วนท่ีครบกำาหนดชำาระตาม 

ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2556

ค่าเช่าตามสัญญา
เช่ารถยนต์

ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าสำานักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ	 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
และอุปกรณ์สำานักงาน

รวม

ภายในหนึ่งปี - 156 45 201

ภายในปีที่สอง 1 94 4 99

สามปีขึ้นไป - 106 - 106

รวม 1 356 49 406

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2555

ค่าเช่าตามสัญญา
เช่ารถยนต์

ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าสำานักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ	 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
และอุปกรณ์สำานักงาน

รวม

ภายในหนึ่งปี 1 162 44 207

ภายในปีที่สอง - 100 44 144

สามปีขึ้นไป 1 113 4 118

 รวม 2 375 92 469
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าสำานักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

ภายในหนึ่งปี 137 44 181

ภายในปีที่สอง 83 4 87

สามปีขึ้นไป 98 - 98

 รวม 318 48 366

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555

ค่าเช่าตามสัญญา
เช่าสำานักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

ภายในหนึ่งปี 139 44 183

ภายในปีที่สอง 87 44 131

สามปีขึ้นไป 103 3 106

 รวม 329 91 420

 

6.37	 ส่วนงานดำาเนินงาน

6.37.1 ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และส่วนงานบริหารหนี้ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม

 2556

ธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์

ธุรกิจ
ตลาดทุน

บริหารหนี้ รวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก     

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 7,740 34 573 8,347

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,552 2,800 5 4,357

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น (756)* 1,262 1,000 1,506

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 8,536 4,096 1,578 14,210

รายได้ระหว่างส่วนงาน 1,439 38 10 1,487

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 343 112 8 463

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 4,003 1,788 325 6,116

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นๆ 4,346 1,900 333 6,579

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 2,302 - (62) 2,240

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,888 2,196 1,307 5,391

ภาษีเงินได้ 353 452 146 951

กำาไรสุทธิ 1,535 1,744 1,161 4,440

* รายการดังกล่าวรวมขาดทุนจากการจำาหน่ายรถยึดจำานวน 1,135 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

 2555

 
ธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจ

ตลาดทุน
บริหารหนี้ รวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก     

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,395 16 701 7,112

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,425 851 5 2,281

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น 429 586 1,110 2,125

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 8,249 1,453 1,816 11,518

รายได้ระหว่างส่วนงาน 1,149 35 79 1,263

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 386 50 9 445

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 4,209 807 468 5,484

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นๆ 4,595 857 477 5,929

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 1,704 (1) (147) 1,556

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,950 597 1,486 4,033

ภาษีเงินได้ 289 153 163 605

กำาไรสุทธิ 1,661 444 1,323 3,428

 

ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน  

ตามเกณฑ์ที่เสนอให้แก่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของธนาคาร เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ

สว่นงานและประเมนิผลการปฏบัิตงิานของสว่นงานดงักลา่ว โดยธนาคารกำาหนดสว่นงานทีร่ายงานตามโครงสรา้งองคก์ร

ใหม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกันในสาระสำาคัญ ตามส่วนงาน

ดำาเนินงาน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และส่วนงานบริหารหนี้ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมี

รายละเอียดดังนี้

• ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดไม่รวมส่วนงานบริหารหนี้ 

• ธรุกจิตลาดทนุ ประกอบดว้ย บริษทั ทนุภทัร จำากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จำากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์ 

เคเคเทรด จำากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด 

• ส่วนงานบริหารหนี้ 

การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของสว่นงานดำาเนนิงานมกีารวดัคา่ทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย โดยมี

การปรับบางประการใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑห์รอืแนวปฏบิตัิในการจดัทำาบญัชเีพือ่การจดัการภายในของสว่นงานดำาเนนิงาน  

โดยขอ้มลูทางการเงนิจำาแนกตามแตล่ะสว่นงานดงักลา่วจะเปน็จำานวนเงนิหลงัการปนัสว่นคา่ใชจ้า่ยสว่นกลางและรายได้

ระหว่างส่วนงาน ซึ่งการทำาธุรกรรมระหว่างส่วนงานรายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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6.37.2 สินทรัพย์รวมจำาแนกตามธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และส่วนงานบริหารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

   2555 มีดังนี้
    หน่วย : ล้านบาท

 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน บริหารหนี้ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 219,468 21,442 8,199 249,109

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 209,489  13,657 9,867 233,013

 

6.37.3 กระทบยอดรายการข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

• กระทบยอดระหว่างผลรวมของรายได้ทุกส่วนงานท่ีรายงานกับรายได้รวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

และ 2555

• กระทบยอดระหว่างผลรวมของกำาไรของทุกส่วนงานและกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

• กระทบยอดระหว่างผลรวมของสินทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงานกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มีดังนี้
หน่วย :ล้านบาท

 งบการเงินรวม

 2556 2555

รายได้

ผลรวมของรายได้ของทุกส่วนงานที่รายงาน 15,697 12,781

รายการตัดบัญชีรายได้ระหว่างส่วนงาน (1,487) (1,263)

รายได้รวม 14,210 11,518

กำาไร

ผลรวมของกำาไรของทุกส่วนงานที่รายงาน 5,391 4,033

รายการตัดบัญชีกำาไรระหว่างส่วนงาน - -

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,391 4,033

สินทรัพย์

ผลรวมของสินทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน 249,109 233,013

รายการตัดบัญชีสินทรัพย์ระหว่างส่วนงาน - -

สินทรัพย์รวม 249,109 233,013

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารไม่มีรายได้จากการทำา ธุรกรรมกับลูกค้าบุคคลภายนอก

รายใดรายหนึ่งที่มีจำานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม

ธนาคารประกอบธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นจึงมิได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์
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6.38	 รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 327,152 644,993 251,837 614,597

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 776,530 935,191 636,210 888,027

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 556,556 886,415 140,478 133,252

เงินให้สินเชื่อ 4,314,261 3,619,969 4,335,232 3,595,813

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 9,834,173 8,365,135 9,834,173 8,365,135

รวม รายได้ดอกเบี้ย 15,808,672 14,451,703 15,197,930 13,596,824

 

6.39	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำาหรับสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

เงินรับฝาก 5,144,736 3,819,556 5,144,877 3,841,506

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 120,872 198,976 169,047 233,844

เงินนำาส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
 การเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

874,709 682,710 874,709 682,710

ตราสารหนี้ที่ออก

- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 789,369 862,901 789,369 893,873

- อื่นๆ 465,614 1,735,736 416,612 1,751,565

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 2,840 8,727 9,539 8,727

อื่นๆ 63,555 30,347 - -

รวม ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7,461,695 7,338,953 7,404,153 7,412,225

6.40	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2,418,741 849,618 - -

- ค่านายหน้าประกัน 972,546 928,220 972,546 928,220

- การรับรอง รับอาวัล และการคำ้าประกัน 62,345 34,242 62,399 34,242

- อื่นๆ 1,384,541 760,685 715,361 588,664

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 4,838,173 2,572,765 1,750,306 1,551,126

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

- ค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์ 252,085 56,911 - -

- อื่นๆ 228,881 235,236 162,768 150,271

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 480,966 292,147 162,768 150,271

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,357,207 2,280,618 1,587,538 1,400,855
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6.41	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ สำาหรับสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

กำาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้า

และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

- เงินตราต่างประเทศ 9,192 8,143 (7,303) 8,370

- ตราสารหนี้ (16,475) 6,909 (16,960) 6,853

- ตราสารทุน (494,043) 181,229 - -

- ตราสารอนุพันธ์ 944,007 29,584 (24,682) -

รวม 442,681 225,865 (48,945) 15,223

6.42	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

กำาไร (ขาดทุน) จากการขาย

- เงินลงทุนเผื่อขาย 635,120 444,283 79,054 112,560

- เงินลงทุนทั่วไป 1,812 208 1,793 155

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 122,347 (49,706)

รวม 636,932 444,491 203,194 63,009

ขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)

- เงินลงทุนเผื่อขาย 3 156 3 156

- เงินลงทุนทั่วไป (167) (1,343) (167) (1,343)

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 121,386 157,728

รวม (164) (1,187) 121,222 156,541

รวมกำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 636,768 443,304 324,416 219,550

6.43	 รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

รายได้ค่าเบี้ยปรับ 205,325 164,554 204,937 164,384

กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินถาวร 24,861 10,204 23,279 8,006

รายได้อื่น 45,787 33,956 18,275 12,577

รวมรายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 275,973 208,714 246,491 184,967
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6.44	 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยึดรอการขาย 152,813 82,775 152,813 82,775

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย 104,574 87,482 104,574 87,482

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 161,171 142,810 134,079 128,710

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 285,342 505,890 256,060 488,872

ค่าธรรมเนียมจ่ายของกองทุน 17,684 26,053 - -

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 92,429 105,979 70,244 94,813

ค่าใช้จ่ายอื่น 542,679 524,511 396,298 461,918

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 1,356,692 1,475,500 1,114,068 1,344,570

6.45	 หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,750 (11,600) 4,750 (11,600)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,480,967 1,766,327 2,480,967 1,767,166

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3,003 1,724 3,003 1,724

(กำาไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและการด้อยค่า

  เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 47,998 (919) 50,985 9,887

กำาไรจากการโอนเงินลงทุน

  ในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม (35,654) (6,284) (35,654) (6,284)

2,501,064 1,749,248 2,504,051 1,760,893

หัก หนี้สูญรับคืนเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตาม

   สัญญาเช่าซื้อ (256,058) (186,708) (256,058) (186,708)

  ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

   ในสิทธิเรียกร้อง (โอนกลับ) (4,851) (7,569) (4,851) (7,569)

  รวมทั้งสิ้น 2,240,155 1,554,971 2,243,142 1,566,616
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6.46	 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินได้สำาหรับปีปัจจุบัน 955,430 540,121 588,795 396,601

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน (3,516) (2,953) (3,038) (3,315)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (871) 68,278 (91,950) 51,665

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 951,043 605,446 493,807 444,951

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555 2556 2555

พันบาท
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

พันบาท
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

พันบาท
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

พันบาท
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 5,390,918 4,033,231 4,716,631 2,584,376

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 1,078,184 20.00 927,643 23.00 943,326 20.00 594,406 23.00

รายการปรับปรงุคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องปกีอ่น (3,516) (0.07) (2,953) (0.07) (3,038) (0.06) (3,315) (0.13)

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ 
 ไม่ได้รับยกเว้นทางภาษี (123,625) (2.29) (319,244) (7.92) (446,481) (9.47) (146,140) (5.65)

ภาษีเงินได้ตามงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 951,043 17.64 605,446 15.01 493,807 10.47 444,951 17.22

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำาไรสุทธิ เป็นเวลา 1 รอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ เป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชีถัดมา 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

ดังนั้น ธนาคารและบริษัทย่อยจึงได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 และร้อยละ 23 ในการคำานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามลำาดับ
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6.47	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556 2555

จำานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์
ภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

จำานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์
ภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 14,240 3,830 18,070 (67,273) 460 (66,813)

กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (687,362) 133,308 (554,054) 81,446 (41,193) 40,253

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
 ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (2,057) 411 (1,646) 15,814 (3,163) 12,651

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (675,179) 137,549 (537,630) 29,987 (43,896) (13,909)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2555

จำานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์
ภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

จำานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์
ภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง (19,149) 3,830 (15,319) (2,298) 460 (1,838)

กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (120,181) 24,040 (96,141) 73,644 (14,733) 58,911

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์
 ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 8,802 (1,760) 7,042 - - -

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (130,528) 26,110 (104,418) 71,346 (14,273) 57,073

6.48	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	

ผู้ถือหุ้นใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญจำานวน 154,350 หน่วย ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารจำานวน  

154,350 หน่วย ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2557 ทำาให้ 

หุ้นที่ออกและเรียกชำาระแล้วเพิ่มขึ้นอีก 1,543,500 บาท เป็น 8,389,874,590 บาท

6.49	 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้ผ่านการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของธนาคารแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
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ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายสุพล วัธนเวคิน  อายุ : 58 ปี

• ประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 1 เมษายน 2516

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ (นักบริหาร)) สถาบนับณัฑติ 

 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม
• Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge : Role  

 of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 (IOD)

• Conflict of Interest : Fighting abusive RPT สำานักงาน 

 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการ 

 ส่งเสริมจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue  

 for the Asia Pacific Region (2009), The South East Asia  

 Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย

• การสัมมนาเพ่ือการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 

 ตามรายงาน (2007) Corporate Governance Report of Thai  

 Listed Companies

• Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบัน 

 บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and  

 Profit (2006) สถาบันบัณฑติบริหารธรุกจิศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย

• Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP 56/2006) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Orchestrating Winning Performance (2005)  IMD  International, 

  Switzerland

• Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• พี่ชายของนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 13,364,350 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2554	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2542	-	2554 กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

•	 2550	-	2553 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2548	-	2550 ประธานกรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2547	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2533	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จำากัด

นายพิชัย ดัชณาภิรมย์  อายุ : 67 ปี

• กรรมการอิสระ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่4	กรกฎาคม	2544)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421

ประวัติการอบรม
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4/2008) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

 (MIR 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP 9/2005) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP 32/2003) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 100,000 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2550	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 ต.ค.	2548	-	2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด(มหาชน)

•	 ก.ค.	2544	-	ต.ค.	2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2544	-	2555 กรรมการ บริษัท ธรรมนิติเพรส จำากัด

•	 2541	-	2555 กรรมการ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา 

  ธรรมนิติ จำากัด

•	 2541	-	2555 กรรมการ บริษัท สำานักพัฒนาการบริหาร 

  ธรรมนิติ จำากัด

•	 2541	-	2550 กรรมการ บริษทั ธรรมนิตแิละทรูท จำากดั

•	 2533	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ซัคเซส จำากัด

•	 2532	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ธรรมนิติ จำากัด (มหาชน)

•	 2529	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำากัด

รศ. มานพ พงศทัต  อายุ : 72 ปี

• กรรมการอิสระ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่21	มิถุนายน	2547)

• ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (Master of Regional Planning), Institute of Social  

 Studies, The Netherlands

• ปริญญาโท (Master of Architecture) Kansas State University,  

 U.S.A.

• ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร-บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG  

 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP 15/2011) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of The Compensation Committee (RCC 8/2009) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of the Chairman Program (RCP 17/2007) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP 10/2005) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP 8/2004) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 75,000 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2549	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด 

  ค่าตอบแทน

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 ต.ค.	2548	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 มิ.ย.	2547	-	ต.ค.	2548 กรรมการอิสระ

  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2547	-	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

•	 2546	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้

  ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2555	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

  บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด  

  (มหาชน)

•	 2549	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด

•	 2545	-	ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตย- 

  กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 2535	-	ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรยีนอนบุาลทบัแกว้  -  โฮริ 

  และเนอสเซอรี่
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นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล  อายุ : 65 ปี

• กรรมการอิสระ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่7	เมษายน	2549)

• ประธานกรรมการกำากบัการปฏบัิตติามกฎเกณฑแ์ละกำากบักจิการ

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 7 เมษายน 2548

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (Marketing) Certificate Program

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต-บริหารรัฐกิจ)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม
• Financial Institutions Governance Program (FGP 2013)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control :   

 what the Board and Managements should do” สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership  

 Evolution” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG  

 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the  

 Future (2010) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

• Economy After the Crisis (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• The Board’s Role on Fraud Prevention and Detection  

 (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

 (MIR 5/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop  

 2/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การสัมมนาเพื่อการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

 ตามรายงาน (2007) Corporate Governance Report of Thai  

 Listed Companies สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP 17/2007) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP 9/2001) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 50,000 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2554	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับการปฏิบัติตาม 

  กฎเกณฑ์และกำากับกิจการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2550	-	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2549	-	ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 เม.ย.	2549	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 ต.ค.	2548	-	เม.ย.	2549 กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 เม.ย.	48	-	ต.ค.	48 กรรมการ

  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) 

นายประวิทย์ วรุตบางกูร  อายุ : 66 ปี

• กรรมการอิสระ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่25	พฤศจิกายน	2553)

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ

• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 20 สิงหาคม 2539

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (Master of Business Administration - Operations  

 Research & General), University of Santa Clara, California,  

 U.S.A.
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• ปริญญาตรี (Bachelor of Science - Operations Research &  

 Finance) Brigham Young University, Provo, Utah, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership 

 Evolution”, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Effective Business Performance Leadership (5/2008) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring Strategy Implementation and Execution (2008)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Improving The Quality of Financial Reporting (QFR 5/2007)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP 5/2001) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 250,000 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2556	-	ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2554	-	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำากับ 

  การปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกำากบักจิการ  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 พ.ย.	2553	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2552	-	2554 กรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

•	 2550	-	2554 กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

•	 2548	-	2553 กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2539	-	2548 กรรมการ

  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน  อายุ : 69 ปี

• กรรมการอิสระ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่26	เมษายน	2555)

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
• 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

ประวัติการอบรม
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 2013) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 2013) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 2013)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring the System of Internal Control and Risk  

 Management (MIR 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• Finance for Non-Finance Director (FND 34/2007) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP 13/2006) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• The Role of the Chairman Program (RCP 12/2005) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP 26/2003) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 18,270 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2556	-	ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 เม.ย.	2555	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2553	-	2555 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)
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•	 2548	-	2555 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด  

  (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2549	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮ้าส์ จำากัด

•	 2546	-	2555 กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

  กระทรวงการคลัง

•	 2550	-	2553 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

•	 2545	-	2550 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ 

  บริหาร บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์  

  เซอร์วิสเซส จำากัด

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์  อายุ : 59 ปี

• กรรมการอิสระ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่26	เมษายน	2555)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาโท (สาขาการจดัการ) สถาบันบัณฑติบริหารธรุกจิศศนิทร ์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท (สาขาการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 488 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 เม.ย.	2555	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2553	-	2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2546	-	2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 ม.ค.	2556	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

•	 2545	-	ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

  และกรรมการตรวจสอบ

  บรษิทั แอด็วานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลยี  

  จำากัด (มหาชน)

•	 2553	-	2554 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

•	 2553	-	2554 กรรมการบริหาร

  ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

•	 2552	-	2553 กรรมการอิสระ

  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

•	 2543	-	2555 ผู้จัดการ บริษัท โรแยล ซีรามิค

  อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2553	-	2555 ประธานกรรมการ

  บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำากัด

•	 2550	-	ปัจจุบัน กรรมการ บรษัิท เค เอส พ ีสแควร ์จำากดั

นายธานินทร์ จิระสุนทร  อายุ : 61 ปี

• กรรมการ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่8	มกราคม	2542)

• กรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำากับกิจการ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG  

 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• DCP Refresher Course (5/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 75,000 หุ้น
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ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2554	-	ปัจจุบัน กรรมการกำากบัการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ 

  และกำากับกิจการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2554	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด

•	 2552	-	2554 กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด

•	 2548	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2542	-	2548 กรรมการ

  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

นายสุรพล กุลศิริ  อายุ : 61 ปี

• กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่	21	มิถุนายน	2547)
 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต - การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม
• Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE  

 7/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of the Compensation Committee (RCC 3/2007) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 60,000 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2554	-	ปัจจุบัน กรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์ 

  รอขายรายใหญ่

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 ต.ค.	2548	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 มิ.ย.	2547	-	ต.ค.	2548 กรรมการ

  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2546	-	2554 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2548	-	2552 ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

•	 2548	-	2550 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 2548	-	2550 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำากัด

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  อายุ : 54 ปี

• กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่12	กันยายน	2555)

• กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ) สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ 

 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP 12/2001) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 5,029,406 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2557	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

•	 2555	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด

•	 2553	-	ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำากดั (มหาชน)
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•	 2546	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2553	-	2555 กรรมการบริหาร

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2552	-	2555 กรรมการบริหาร

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2546	-	2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2554	-	2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

•	 2552	-	2555 กรรมการอิสระ

  บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2554	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท สุธากัญจน์ จำากัด (มหาชน)

นายบรรยง พงษ์พานิช อายุ : 59 ปี

• กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่26	เมษายน	2555)

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (การแต่งต้ังมีผลวันท่ี	12	กันยายน	2555)

• ประธานกรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาโท (บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกจิ 

 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 2,000,046 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2553	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2546	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2552	-	2554 กรรมการ

  บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

•	 2547	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

•	 2546	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ 

  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด 

  ค่าตอบแทน

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด  

  (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

  ประเทศไทย (TDRI)

•	 2554	-	ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

  มูลนิธิหอจดหมายเหตุ

  พุทธทาส อินทปัญโญ

•	 2551	-	2554 กรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย อนกุรรมการ 

  จัดทำาแผนพัฒนาตลาดทุนไทยและ 

  คณะทำางานด้านการปฏิรูประบบภาษี 

  กระทรวงการคลัง

•	 2550	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำากัด  

  (มหาชน)

•	 2545	-	ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

•	 2545	-	ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษา

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 2546	-	2551 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท ์ อายุ : 44 ปี

• กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่12	กันยายน	2555)

• กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่1	เมษายน	2556)

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - การเงิน)

 University of Maryland at College Park, U.S.A

• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Directors Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 550,000 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 

  ประธานธรุกจิธนาคารพาณชิย ์กรรมการ 

  บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2555	-	2556 กรรมการ ประธานธุรกิจตลาดทุนและ 

  กรรมการผู้จัดการใหญ กรรมการบริหาร  

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร  

  จำากัด

•	 2553	-	ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำากดั (มหาชน)

•	 2553	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2553	-	2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2552	-	2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2550	-	2552 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ)

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2554	-	ส.ค.	2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคช่ัน จำากัด (มหาชน)

นายกฤติยา วีรบุรุษ  อายุ : 44 ปี

• กรรมการ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่18	พฤษภาคม	2556)

• ประธานธุรกิจตลาดทุน (การแต่งตั้งมีผลวันที	่	1	เมษายน	2556)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายกลยุทธ์ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่15	ตุลาคม	2555)

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Golden Gate University, U.S.A.

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP 1/2008) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 172 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ ประธานธุรกิจตลาดทุน และ 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2556	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) และ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร  

  จำากัด 

•	 2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด
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•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานสายกลยทุธ์ 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 ก.ย.	2555	-	เม.ย.	2556 กรรมการผูจ้ดัการ (หวัหน้าสายงานลงทุน 

  และค้าหลักทรัพย์)

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) และ 

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 เม.ย.	-	ก.ย.	2555 กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2554	-	ก.ย.	2555 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)  

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2552	-	2553 กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานลงทุน)

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2551	-	2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ (หวัหนา้ฝา่ยลงทนุ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2551	-	2553 กรรมการ

  บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จำากดั (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2549	-	ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เดอะปาลม์ ชะอำา จำากดั

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน อายุ : 56 ปี

• กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่1	มกราคม	2554)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายธนบดธีนกจิ	(การแตง่ตัง้มผีลวันที	่1	กนัยายน	2554)

• กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาโท (บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต - การจดัการ) สถาบนับณัฑติ 

 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี (Bachelor of Public Affairs) University of Southern  

 California, U.S.A

ประวัติการอบรม
• Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• การวางแผนการเงิน สำาหรับผู้บริหาร (2012) สมาคมนักวางแผน 

 การเงินไทย

• Corporate Governance and Social Responsibility (CSR  

 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

 รุ่นที่ 2 (2006) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• Board Performance Evaluation (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• DCP Refresher Course (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Certification Program (DCP 1/2000) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• น้องสาวของนายสุพล วัธนเวคิน

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 35,345,261 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

  ประธานสายธนบดีธนกิจ และกรรมการ 

  บริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำากดั (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2554	-	2555 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง และประธานสาย 

  ธนบดีธนกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2542	-	2556 กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

•	 2548	-	2553 กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 

  ความเสี่ยง และประธานสายธุรกิจ 

  เงินฝากและการตลาด

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2549	-	2554 กรรมการ บรษิทั โรงแรมชายทะเล จำากดั
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นายประชา ชำ นาญกิจโกศล อายุ : 51 ปี

• กรรมการ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่25	เมษายน	2556)

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายบริหารหนี้ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่1	ตุลาคม	2555)

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (Master of Business Administration - Finance)  

 University of Texas, Arlington, U.S.A.

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการอบรม
• TLCA Executive Development Program (EDP 8/2011) สมาคม 

 บริษัทจดทะเบียนไทย

• Senior Executive Program (SEP-22) (2008) สถาบันบัณฑิต 

 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Overview of Current Macro Economic Condition and 

 Prudential Regulation-Impact to Thai Corporation (2007)  

 สมาคมธนาคารไทย

• Blue Ocean Strategy (2007) ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

• EVA : Managing for Value Creation (2006) สถาบันบัณฑิต 

 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Director Certification Program (DCP 75/2006) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005) สมาคมสถาบัน 

 การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสาย 

  บรหิารหน้ี กรรมการบริหารและกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำากดั (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2554	-	2555 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อ 

  รายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2549	-	2554 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  และประธานสายบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

นายชวลิต จินดาวณิค อายุ : 50 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายการเงินและงบประมาณ

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่23	กรกฎาคม	2550)

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (Master of Business Administration)

 Eastern Michigan University, U.S.A.

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - เครื่องกล)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

 (MIR 12/2012) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 (EDP 2/2008)  

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP 21/2004) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 281,250 หุ้น
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ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
• 2555	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  ประธานสายการเงินและงบประมาณ 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2550	-	2555 ประธานสายการเงินและงบประมาณ  

  กรรมการบริหารและกรรมการบริหาร 

  ความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำากดั (มหาชน)

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2554	-	ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร  

  จำากัด

•	 2554	-	2555 ประธานสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2553	-	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

•	 2552	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

•	 2552	-	ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด

นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร ์ อายุ : 54 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่20	มกราคม	2555)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2555	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2550	-	2554 ผู้อำานวยการ สายงานเทคโนโลยี

  สารสนเทศ ธนาคารยูโอบ ีจำากดั (มหาชน)

•	 2549	-	2554 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทาง 

  ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา อายุ : 48 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่28	กันยายน	2555) 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ) สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ 

 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ - ไฟฟา้) สถาบนัเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP 98/2008) สมาคมสง่เสรมิ 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2555	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2551	-	2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

•	 2549	-	2551 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส

  ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
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นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล อายุ : 43 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายตลาดการเงนิ (การแตง่ตัง้มผีลวันที่	6	มนีาคม	2556)

คุณวุฒิการศึกษา
• Master of Science (Finance), University of Colorado at Denver

• ปริญญาตรี (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2556	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ประธานสายตลาดการเงิน

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 ก.ค.	2552	-	ก.ย.	2554 Head of Trading

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2554	-	ม.ค.	2555 Head of Markets

  ธนาคาร RBS สาขากรุงเทพ

•	 ก.ค.	2543	-	มิ.ย.	2552 Head of Rates Trading

  ธนาคาร HSBC สาขากรุงเทพ

ดร. พบพนิต ภุมราพันธุ ์ อายุ : 51 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายบริหารความเสี่ยง

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่1	ตุลาคม	2555)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) Missouri University of 

 Science and Technology, U.S.A. (University of Missouri- 

 Rolla)

• รายวิชาบัณฑิตศึกษา การวิจัยการดำาเนินงาน Wichita State  

 University, KS, U.S.A.

• ปริญญาโท (การจัดการวิศวกรรม) University of Louisiana at  

 Lafayette, USA (University of Southwestern Louisiana)

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2555	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ประธานสายบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2551	-	2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2548	-	2551 ผู้อำานวยการอาวุโส

  ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

นางภัทรพร มิลินทสูต อายุ : 50 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานเจ้าหน้าที่กำากับดูแลกิจการ

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่13	มิถุนายน	2556)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรม
• TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัท 

 จดทะเบียนไทย

• The Advanced Senior Executive Program สถาบันบัณฑิต 

 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย

• ผู้กำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์  

 (Compliance Officer) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2556	-	ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีกำากับดูแลกิจการ  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 พ.ค.	2556	-	ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่ 

  ฝ่ายปฏิบัติการ

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)
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•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ทนุภทัร จำากดั (มหาชน)  

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)  

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร  

  จำากัด

•	 เม.ย.	-	ก.ย.	2555 กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 ก.พ.	-	เม.ย.	2556 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 ก.พ.	-	เม.ย.	2556 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2554	-	ม.ค.	2556 กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ี 

  ฝ่ายปฏิบัติการ

  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 ก.พ.	2550	-	ม.ค.	2556 กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ี 

  ฝ่ายปฏิบัติการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•	 2547	-	ม.ค.	2550 รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

นายมานิตย์ วรรณวานิช อายุ : 47 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ
 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่4	กันยายน	2555)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 30,000 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2555	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ประธานสายเครือข่ายการขายและบรกิาร

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 เม.ย.	-	ส.ค.	2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  สายงานธุรกิจสาขาภูมิภาค

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

•	 2553	-	เม.ย.	2555 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

•	 2551	-	2553 ผู้จัดการภาค

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

•	 2550	-	2551 ผู้จัดการเขตอาวุโส

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

นายศราวุธ จารุจินดา  อายุ : 55 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ (การแต่งตั้งมีผลวันที	่1	ตุลาคม	2555)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (Master of Business Administration - Finance)  

 University of Mississippi, U.S.A.

• ปรญิญาตร ี(บญัช)ี (เกยีรตนิยิมอันดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรม
• Directors Certification Program (DCP 31/2003) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 110,000 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2555	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2554	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด

•	 2548	-	2555 ประธานสายบรหิารหนี ้กรรมการบรหิาร  

  กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการ 

  สนิเชือ่รายใหญแ่ละทรพัยร์อขายรายใหญ่

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)
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บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2556	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมไทย 

  บรรจุภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล อายุ : 42 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายพัฒนาระบบงานช่องทางขายและผลิตภัณฑ์

 (การแต่งตั้งมีผลวันที	่2	กรกฎาคม	2556)

คุณวุฒิการศึกษา
• MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Ph.D. (Computer Sci) Stanford University

• MSCS Stanford University

• B.Eng (1st Class Hons) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัท 

 จดทะเบียนไทย

• ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 ประกันภัย (คปภ.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)

• Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) 

 สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) - วิทยาลัยการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล (CUMMU)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2556	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ประธานสายพัฒนาระบบงาน

  ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2553	-	2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า  

  ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

•	 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

•	 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2552	-	2556 กรรมการ บรษิทั เนชัน่แนล ไอทเีอม็เอก๊ซ ์ 

  จำากัด 

  กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิช ประกนัภยั 

  จำากัด (มหาชน)

•	 2550	-	2553 กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร ์

  เชอร์วิสเชส จำากัด

•	 2550	-	2552 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี  

  (ประเทศไทย) จำากัด

นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค อายุ : 52 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายปฏิบตักิาร (การแตง่ตัง้มผีลวนัที	่16	มกราคม	2557)

คุณวุฒิการศึกษา
• MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม
• Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี
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ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2557	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ประธานสายปฏิบัติการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2553	-	2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

•	 2550	-	2553 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

•	 2546	-	2550 ผู้จัดการฝ่าย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

•	 2529	-	2546 หัวหน้าส่วน - รองผู้จัดการฝ่าย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

•	 2526	-	2529 IT Supervisor

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2552	-	2556 กรรมการ

  บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด

นายวิธพล เจาะจิตต์  อายุ : 43 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

	 (การแต่งตั้งมีผลวันที่	16	มกราคม	2557)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Leadership Development

• Banking 101

• MBTI Facilitator

• Senior Manager Training

• Organization Behavior

• Business Process Reengineering

• Facilitation Skill

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2557	-	ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2557	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

•	 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพ่ิมขีดความ 

  สามารถทรัพยากรมนุษย์

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 2554	-	2556 ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท MMC

•	 2553	-	2556 กรรมการผู้จัดการร่วม

  บริษัท เมอร์เซอร์ (ฟิลิปปินส์) จำากัด

นางสุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ อายุ : 54 ปี

• ผู้อำานวยการอาวุโส 

• หัวหน้าฝ่ายบัญชี (การแต่งตั้งมีผลวันที	่1	มกราคม	2545)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาการเมืองการปกครอง)  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนยีบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย 

 หอการค้าไทย

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3432

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 33,250 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
• 2548	-	ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบัญชี  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)
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นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ  อายุ : 45 ปี

• เลขานุการบริษัท (การแต่งตั้งมีผลวันที	่13	มกราคม	2553)

• ผู้อำานวยการอาวุโส 

• หัวหน้าสำานักเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

• ปรญิญาตร ี(รฐัศาสตร-์บรหิารรฐักจิ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวัติการอบรม
• ผู้กำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์  

 (Compliance Officer) (7/2557) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) (23/2554)  

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• Board Reporting Program (BRP) (1/2552) สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Company Secretary Program (CSP) (17/ 2549) สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Effective Minute Taking (EMT) (2/2549) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Corporate Secretary Development Program (11/2548) 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร : 45,751 หุ้น

ประสบการณ์ทำ งาน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•	 2554	-	ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส

  หัวหน้าสำานักเลขานุการบริษัท

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 ม.ค.	2553	-	ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

•	 2551	-	2553 ผู้อำานวยการ สำานักกรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)
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การดำ รงตำ แหน่งของกรรมการและผู้บริหารในธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำาดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

รายชื่อผู้บริหาร

	รายชื่อบริษัท

ธนาคารเกียรตินาคิน	จำากัด	(มหาชน)
X / / / / / / /  / / 

//
/ 
//

/ 
//

/  
 //

/  
 //

/ 
 //

 //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //

1 บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)  / X  /  / / /  /  /

2 บริษัทสำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด X  /  /

3 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด X  /  /  / /

4 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) / X  /  / / /  /  /

5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด X  /  /  / /

6 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด /

7 บริษัท แกรนด์ ซัคเซส จำากัด  /

8 บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำากัด /

9 บริษัท ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮ้าส์ จำากัด X

10 บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำากัด /

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

12 บริษัท เดอะปาล์มชะอำา จำากัด  /

13 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำากัด (มหาชน) /

14 บริษัท ธรรมนิติ จำากัด (มหาชน)  /

15 บริษัท บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด X

16 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) /

17 บริษัท รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) X

18 บริษัท โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว - โฮริ และ เนอสเซอรี่  /

19 บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จำากัด /

20 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด  /

21 บริษัท สุธากัญจน์ จำากัด (มหาชน) /

22 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) /

23 บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) /

24 บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) /

25 บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำากัด /

25 บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) X

รวม 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

หมายเหต ุ 1.  / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
 2. บริษัทที่เกี่ยวข้องให้หมายถึงนิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ลำาดับที่ 25 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานสายปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557
  ลำาดับที่ 26 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557      
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รายชื่อบริษัทย่อย	/	รายชื่อกรรมการ บริษัท	ทุนภัทร	จำากัด	(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย	์ภัทร	จำากัด	(มหาชน)

 1. นายบรรยง พงษ์พานิช X X

 2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  /  /

 3. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์  /  /

 4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ  //  //

 5. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์  /  /

 6. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต  //  //

 7. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ  //  //

 8. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน  /  /

 9. นายประชา ชำานาญกิจโกศล  /  /

 10. นายชวลิต จินดาวณิค  /  /

 11. นางภัทรพร มิลินทสูต  //  //

 12. นายกฤติยา วีรบุรุษ  //  //

หมายเหตุ              
1 : สัญลักษณ์ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร         
2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำาคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำาไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด  
               
    

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์      ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)

 ชื่อภาษาอังกฤษ       “KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” 

 ชื่อย่อ          “KKP” 

ประกอบธุรกิจ         ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ใน 

            พระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนัการเงนิฯ และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

            และประกาศที่เกี่ยวข้อง

จำานวนและชนิดของหุ้น      838,833,109 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 838,833,109 หุ้น

            และหุ้นบุริมสิทธิ -0- หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ทุนจดทะเบียน        8,523,372,680 บาท 

ทุนชำาระแล้ว         8,388,331,090 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่       เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต 

            แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขทะเบียนบริษัท       0107536000986 

โทรศัพท ์          0-2680-3333

โทรสาร          0-2256-9933

เว็บไซต ์          www.kiatnakinphatra.com

ชื่อ	ที่ตั้งสำานักงาน	หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้นสามัญ      บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

            62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

            ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

            เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

            โทรศัพท์ 0-2229-2800  โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

            บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

            เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้

            แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

            โทรศัพท์  0-2676-5700  โทรสาร 0-2676-5757

ที่ปรึกษากฎหมาย		 	 	 	 	 	 	 บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด

            เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 12

            ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

            เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

            โทรศัพท์ 0-2664-0424  โทรสาร 0-2664-0980

ที่ปรึกษา	/	ผู้จัดการภายใต้สัญญา	 	  ไม่มี

การจัดการ
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นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  ธนาคารมีการลงทุนในนิติบุคคล โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)

 ที่อยู่ เลขที่ 252/6 อาคารสำานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 9 

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

  กรุงเทพฯ 10310

  โทรศัพท์ 0-2305-9000  โทรสาร 0-2693-2535

2. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

 ที่อยู่ เลขที่ 252/6 อาคารสำานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11  

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

  กรุงเทพฯ 10310

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

3. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด 

 ที่อยู่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต 

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  โทรศัพท์ 0-2680-2222  โทรสาร 0-2680-2233

4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด   

 ที่อยู่ เลขที่ 252/122 อาคารสำานักงานเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 

  ชั้น 25 ทาวเวอร์บี ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  โทรศัพท์ 0-2305-9800  โทรสาร 0-2305-9803

5. บริษัท สำานักกฎหมายเอราวัณ จำากัด

 ที่อยู่ เลขที่ 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ บี ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21

  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2664-0424  โทรสาร 0-2664-0980

6. บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จำากัด

 ที่อยู่ เลขที่ 209 อาคารเคทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21

  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

  โทรศัพท์ 0-2664-1396-7 โทรสาร 0-2664-2163

ประเภทธุรกิจ หุ้นสามัญที่จำาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด	(หุ้น)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	
(ร้อยละ)

ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจจัดการกองทุน

สำานักกฎหมาย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

210,310,240.00

213,500,000.00

65,000,000.00

12,000,000.00

10,000.00

230,000,000.00

99.97

99.94*

99.96**

99.96**

99.93

80.58

*ถือหุ้นผ่านบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.97
**ถือหุ้นผ่านบริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99

ชื่อนิติบุคคล	/	สถานที่ตั้ง
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7. บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

 ที่อยู่ เลขที่ 54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ 

  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์ 0-2266-3060  โทรสาร 0-2266-3067

8. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1  

 ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

  เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

  โทรศัพท์ 0-2659-8888  โทรสาร 0-2659-8860-1

9. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2

 ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

  เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

  โทรศัพท์ 0-2659-8888  โทรสาร 0-2659-8860-1

10. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3

 ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

  เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

  โทรศัพท์ 0-2659-8888  โทรสาร 0-2659-8860-1

11. กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง  

 ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

  เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ 0-2659-8888  โทรสาร 0-2659-8860-1

ประเภทธุรกิจ หุ้นสามัญที่จำาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด	(หุ้น)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	
(ร้อยละ)

ธุรกิจเช่าการเงิน

ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจลงทุน

600,000.00

21,665,778.59

91,008,436.74

80,121,611.45

68,337,964.80

10.00

99.95

99.59

99.97

98.91

ชื่อนิติบุคคล	/	สถานที่ตั้ง
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12. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 1

 ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

  เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  โทรศัพท์ 0-2659-8888  โทรสาร 0-2659-8860-1

13. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3

 ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

  เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  โทรศัพท์ 0-2659-8888  โทรสาร 0-2659-8860-1

14. กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล 

 ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

  เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

  โทรศัพท์ 0-2659-8888  โทรสาร 0-2659-8860-1

14. กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล 

 ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

  เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

  โทรศัพท์ 0-2659-8888  โทรสาร 0-2659-8860-1

ชื่อนิติบุคคล	/	สถานที่ตั้ง
หุ้นสามัญที่จำาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด	(หุ้น)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	
(ร้อยละ)

ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจลงทุน

5,340,031.21

93,340,500.29

34,988,724.05

28,183,200.56

99.52

98.77

95.72

94.03

ประเภทธุรกิจ



237รายงานประจำ ปี 2556

สาขาธนาคารเกียรตินาคิน

ติดต่อสาขาธนาคารและศูนย์ประมูลรถยนต์ผ่านศูนย์บริการลูกค้า (KK Contact Center) โทร. 0-2680-3333

สาขา ที่ตั้ง หมายเลขโทรสาร

กทม. และปริมณฑล
เกษตร-วิภาวดี 47/11 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2562-0017

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 1448/4 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2102-2312

เจริญกรุง 273/8 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 0-2221-3148

ซีคอน บางแค ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ชั้นที่ 3 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160

0-2458-2826

เดอะมอลล์ท่าพระ 99 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 0-2477-7162

เดอะมอลล์บางกะปิ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2704-9110

ทองหล่อ 125/19 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 0-2392-6662

นครปฐม 992/2-3 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-271-584

นนทบุรี 68/30-32 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0-2525-3056

บางบอน 265 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 0-2417-2499

บางใหญ่ 80/155 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 0-2903-3600

ปทุมธานี 433, 435, 437 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 0-2533-0343

ปิ่นเกล้า 77/7-9 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 0-2433-8635

พระราม 3 493/4-6 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0-2287-3230

พระราม 4 1032/7-9 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-3579

พหลโยธินเพลส ห้องชุดเลขที่ 408/4 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

0-2619-0136

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้นที่ 2 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ 10250 

0-2325-9150

เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก 919/42-43 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 0-2454-8657

แฟชั่นไอส์แลนด์ 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 0-2947-5077

มหานาค 1082/5 อาคารโบ๊เบ๊มินิออฟฟิสทาวเวอร์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

0-2628-0025

เมกาบางนา ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้นที่ 1 เลขที่ 39 หมู่ 6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2105-1448

เยาวราช 289 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 0-2223-1372

รามอินทรา 43, 45, 47, 49 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 0-2540-4552

วงเวียน 22 กรกฎา 132 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 0-2221-7327

ศรีนครินทร์ 903, 905 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 0-2320-0623

สมุทรปราการ 89/8-10 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 0-2703-2650

สมุทรสาคร 1400/98-101 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-837-212

สยามพารากอน 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2610-9669

สำานักอัมรินทร์ 500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2257-0849
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สาขา ที่ตั้ง หมายเลขโทรสาร

สี่พระยา 78 ตรอกกัปตันบุช (เจริญกรุง 30) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2237-7884

สีลม 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2237-1952

สุขสวัสดิ์ 178, 180, 182 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 0-2428-8798

สุวรรณภูมิ 9/3 หมู่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2738-4773

อโศก 209 อาคารเคทาวเวอร์ อาคารเอ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

0-2664-1454

ภาคกลาง
กาญจนบุรี 275/1-2 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-620-646

ชัยนาท 78/2-5 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.ชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 056-420-723

ประจวบคีรีขันธ์ 222/2 ถนนสละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-551-085

พระนครศรีอยุธยา 100 หมู่ 1 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-235-642

เพชรบุรี 132/8-10 หมู่ 1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-454-722

ราชบุรี 286/25-28 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-310-391

ลพบุรี 205 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 036-626-059

สระบุรี 568/7-9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 036-318-446

สุพรรณบุรี 290/3-6 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-546-277

หัวหิน 60/27-28 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-547-660

ภาคตะวันออก
จันทบุรี 29/1-4 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-343-615

ฉะเชิงเทรา 508, 510 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-516-106

ชลบุรี 7/41 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 038-384-950

ปราจีนบุรี 41/18-20 ถนนปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 037-217-582

พัทยา 120/16-18 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-489-162

ระยอง 375/4-7 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-808-095

สระแก้ว 330 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 037-241-993

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ 4/1-2-3 ถนนถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-821-652

ขอนแก่น 9/2 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-337-734

ชัยภูมิ 31/12-14 ถนนหฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 044-835-677

นครราชสีมา 952, 954, 956, 958, 960 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-256-746

บุรีรัมย์ 30/23-25 ถนนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-620-510

ปากช่อง 560 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-279-293

มุกดาหาร 50 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-631-171

ยโสธร 258/3-5 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 045-720-677
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สาขา ที่ตั้ง หมายเลขโทรสาร

ร้อยเอ็ด 49, 49/1-3 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043-518-163

เลย 22/9 ถนนชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-830-855

ศรีสะเกษ 151 ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-623-112

สกลนคร 1773/63 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-733-005

สุรินทร์ 6/7 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-535-031

หนองคาย 527-528 หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-460-151

อุดรธานี 215/25, 215/27 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-223-242

อุบลราชธานี 466 ถนนสุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-209-258

ภาคใต้
กระบี่ 254, 254/1-2 หมู่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075-663-923

ชุมพร 67/4-5 ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077-570-509

ตรัง 59/12-14 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-223-293

ทุ่งสง 80/4 หมู่ 8 ถนนทุ่งสง ตำาบลชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-328-669

นครศรีธรรมราช 111, 111/1-4 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-317-171

ภูเก็ต 63/714-716 หมู่ 4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-522-310

สุราษฎร์ธานี 22/144-146, 22/163 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-217-408

หาดใหญ่ 20/1 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-343-309

ภาคเหนือ
กำาแพงเพชร 546 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000 055-722-871

เชียงราย 102, 102/1-3 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-719-434

เชียงใหม่ 33 ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-409-625

นครสวรรค์ 1311/18-21 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-313-655

พะเยา 68/1 ถนนดอนสนาม ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-412-762

พิจิตร 31/79-81 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 056-651-071

พิษณุโลก 286/10 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-211-687

เพชรบูรณ์ 3/48 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-712-273

แพร่ 162 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-522-178

ลำาปาง 142-144 ถนนไฮเวย์ลำาปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำาปาง 52000 054-317-699

ลำาพูน 99 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำาพูน 51000 053-532-659

สุโขทัย 186/2-3 หมู่ 7 ตำาบลธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 055-610-230

ศูนย์ประมูลรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคิน

สาขา ที่ตั้ง หมายเลขโทรสาร

ถ.บางนา-ตราด กม. 8 43/4 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.8 ตำาบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2316-2730 

จังหวัดอุดรธานี 225 หมู่ 4 ถนนอุดร-หนองบัวลำาภู ตำาบลบ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-304046
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บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

บริษัท ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

บริษัท	ทุนภัทร	จำากัด	(มหาชน) ชั้น 9 อาคารสำานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

0-2305 9000 0-2693 2535

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ภัทร	

จำากัด

ชั้น 25 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวน์เวอร์ บี 

เลขที่ 252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

0-2305 9800 0-2305 9803

บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จำากัด	(มหาชน) ชั้น 6, 8 - 11อาคารสำานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

0-2305 9559 0-2305 9558

บริษัทหลักทรัพย์	เคเคเทรด	จำากัด ชั้น 7 อาคารอัมรินทร์ทาวเออร์ เลขที่ 500 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2680-2222 0-2680-2233 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	(Client	Service)

โทรศัพท์ 0-2680-2888

โทรสาร 0-2680-2889

กทม.และปริมณฑล

สาขานนทบุรี ชั้น 4 อาคารเลขที่ 68/30 - 32 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000

0-2527-8744 0-2965-4634

สาขาอโศก 209 อาคารเค ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2680-2900 0-2680-2995

สาขาบางนา 1093/56 ชั้น 11 อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนา ถนนบางนา-ตราด กม.3 

แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

0-2745-6458-66, 

0-2745-6307-9

0-2745-6467

สาขาต่างจังหวัด

สาขาขอนแก่น 9/2 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

043-337-700-10 043-337-721

สาขาเชียงใหม่ 33 อาคารเกียรตินาคิน ส่ีแยกข่วงสิงห์ ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

053-220-751-54, 

053-220-760

053-220-763,

053-220-765

สาขาระยอง 125/1 ถนนจันทอุดม (ระยอง-บ้านค่าย) ต.เชิงเนิน อ.เมือง

จ.ระยอง 21000

038-673999,

038-673900-12

038-617490,

038-619253

สาขาชลบุรี 7/18 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง

จ.ชลบุรี 20130 

038-384-931-43 038-384-794

สาขาพิษณุโลก 169 / 2-3-4 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.พิษณุโลก 65000

055-243-060 055-259-455

สาขาสมุทรสาคร 1400/98-101 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-837-246-64, 

034-427-123-5

034-423-565,

034-837-255

สาขานครศรีธรรมราช ชั้น 2 ธนาคารเกียรตินาคิน เลขที่ 111, 111/1-4 ถนนพฒันาการคู

ขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

075-432-111 075-432-359

สาขาหาดใหญ่ 200 อาคารจุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า ช้ัน 4 ห้อง 414 - 424

ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

074-354-747-51 074-239-515 






