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รายงานจากคณะกรรมการธนาคาร
การดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการในรอบป 2553
กาวสูปที่สี่ดวยผลประกอบการที่เปนกําไร แมชวงครึ่งปแรกจะมีปจจัยลบจากเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
ในประเทศ ธนาคารสามารถเพิ่มฐานลูกคาเงินฝากจากสิ้นป 2552 จํานวน 23,576 บัญชี เปน 34,662 บัญชี ณ สิ้นป 2553
คิ ด เป น อั ต ราการเพิ่ ม ร อ ยละ 47 และฐานลู ก ค า สิ น เชื่ อ จากสิ้ น ป 2552 จํ า นวน 35,726 ราย เป น 43,812 ราย
ณ สิ้นป 2553 คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 23 ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการใชเงินกองทุนดีขึ้น เนื่องจากวงเงินลูกคา
ที่ เข าเกณฑ รายย อยเพิ่ มขึ้ นจาก 9.18 ล านบาท ต อรายในป 2552 เป น 16.30 ล านบาท ต อรายในป 2553 หรื อเพิ่ มขึ้ น
กวารอยละ 77 สงผลใหสัดสวนสินเชื่อที่เขาเกณฑรายยอยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 73 เปนรอยละ 82
การบริหารสินทรัพยและหนี้สินเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลใหโครงสรางรายไดมีเสถียรภาพ และมีสภาพคลอง
เพียงพอตอการรองรั บความเสี่ ยง กลาวคือ ณ สิ้นป 2553 สัดสวนสินเชื่อต อเงินฝาก (L/D ratio) เทากับรอยละ 115 และ
สามารถบริหารโครงสร างเงินฝากและสินเชื่อใหมีสัดส วนของอั ตราดอกเบี้ ยคงที่และลอยตั ว รองรั บการเปลี่ยนแปลงอั ตรา
ดอกเบี้ ย ในตลาดเงิ น ได อ ย า งเหมาะสม บริ ห ารให เ กิ ด ผลต า งของดอกเบี้ ย รั บ และดอกเบี้ ย จ า ยสู ง ขึ้ น กว า ป 2552
จากรอยละ 3.56 เปน รอยละ 4.34 และจํานวนลูกคาที่มีเงินฝากนอยกวาหรือเทากับ 10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 23,576 ราย
เปน 34,662 ราย โดยมีสัดส วนสูงถึงรอยละ 99 ของจํ านวนลู กค าทั้ งหมด จํ านวนเงิ นฝากเฉลี่ยตอราย ลดลงจาก 0.44
ลานบาท ในป 2552 เหลือ 0.42 ลานบาท ในป 2553
สินเชื่อขยายตัวเพิ่มถึงรอยละ 56 เงินฝากขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 43 ทําใหสินทรัพยของธนาคาร ณ สิ้นป 2553
เทากับ 16, 807 ลานบาท เพิ่มจาก สิ้นป 2552 ที่มีจํานวน 11,394 ลานบาท ถึงรอยละ 48 โดยมีสัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพ
ตอเงินใหสินเชื่อรวม (Gross NPL / Total Loans) เทากับรอยละ 1.72 ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 3.89 ของระบบธนาคารพาณิชย
และฐานะเงินกองทุนมั่นคงที่อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงรอยละ 14.39
ผลประกอบการที่มีกําไรสวนหนึ่งมาจากการลงทุนในบริษัทธนบรรณ จํากัด ที่ใหผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว
โดยบริษัทมีผลการดํ าเนินงานเติบโตอย างตอเนื่ อง ป 2553 มีสินทรัพยจํานวน 656 ลานบาท เงินใหสินเชื่อ 666 ลานบาท
รายไดรวม 235.25 ลานบาท มีผลกําไร 39.79 ลานบาท
ป 2553 ธนาคารมี สินทรัพย จํ านวน 16,807 ล านบาท เงิ นให สินเชื่ อจํ านวน 13,845 ลานบาท รายได รวม 876
ลานบาท มีผลกําไรสุทธิ 52 ลานบาทอัตรากําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน รอยละ 4.45 ธนาคารไดมีการเปลี่ยนแปลงโลโกใหม
เปนปลาตะเพียน ที่สื่อความหมายถึงความมั่งคั่ง สมบูรณ การเจริญเติบโต และเปลี่ยนชุดเครื่องแบบพนักงานเปนเสื้อเชิ้ ต
สีเทา เสริมสงใหพนักงานมีบุคลิกที่ปราดเปรียว คลองแคลว วองไว เสมือนปลาตะเพียนแหวกวายในสายน้ําที่ไหลไมหยุดนิ่ง
การดําเนินธุรกิจสําหรับป 2554
ธนาคารใชกลยุทธ 4 S ไดแก พนักงานใหบริการดวยใจ (Smart Service) ผลิตภัณฑที่ใหบริการมีขั้นตอนไมยุงยาก
รวดเร็ ว (Speedy Simple Process) มุ งกลุ มลูกค าที่ชั ดเจน (Specific Customer) และบริ หารใหเกิ ดผลกํ าไรที่ยั่ งยื น
(Sound Performance) โดยป 2554 มีเปาหมายอัตรากําไรสุทธิตอสวนผูถือหุนมากกวารอยละ 10
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รายงานของฝายจัดการ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย นับเปนธนาคารนองใหมที่สุดของวงการธนาคาร เปนธนาคารที่ใหความสําคัญ
ตอกลุ มลูกคารายย อย ในรอบป 2553 ที่ ผานมา ประเทศไทยและประเทศอื่ นๆทั่วโลก ตางประสบป ญหาในหลายๆด าน
ไม ว าจะเป น ป ญหาด า นเศรษฐกิ จ การเมื อง และภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ส ง ผลให เศรษฐกิ จโลกชะลอตั ว ลงอย างมาก
นั บว าเป นวิ กฤตที่ ทุ กธุ รกิ จต องฝ า ฟ นให ผานพ นมรสุ มต า งๆไปให ได ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย อย ก็ เ ช นเดี ยวกั น
โดยผลประกอบการในรอบป 2553 ที่ ผ า นมานั้ น ได แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร
ดวยผลประกอบการที่เปนไปตามเปาหมาย สิ้นป 2553 ธนาคารมีกําไรสุทธิรวม 52 ลานบาท
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย อ ย เป ดดํ าเนิ นการก า วเข า สู ป ที่ 4 โดยในป 2552 ธนาคารได ถึ งจุ ด คุ ม ทุ น
ดวยระยะเวลาตั้ งแตเริ่มเป ดดํ าเนิ นการเพี ยง 2 ป 9 เดือนเท านั้ น และเติบโตอย างตอเนื่ องตลอดมาด วยการเขาถึงลูกค า
รายยอยที่เปนเปาหมายของธนาคารอยางแทจริง โดยใหบริ การที่เปนเลิศ แตกตางทั้งทางดานผลิตภัณฑดานเงินฝาก และ
ผลิตภัณฑสินเชื่อ ธนาคารพรอมที่จะสรางความสุขทุกชวงชีวิตของคนไทย มุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกคารายยอย
ใหมีโอกาสเขาถึงสถาบันการเงิน
ความสําเร็จของธนาคารที่ผานมา เปนเพราะธนาคารไดปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงและผั นผวนอยูตลอดเวลา จนเปนที่ไววางใจจากลูกคาเปนอย างดี ยึดหลั กลู กคาเป นศู นย กลาง วิเคราะห
ความต อ งการของกลุ ม ลู ก ค า เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า อย า งครบครั น เช น สิ น เชื่ อ ทองแลกเงิ น
ซึ่งธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย เปนธนาคารแหงแรก และเพียงแหงเดี ยว ที่ใหบริการสินเชื่อที่มีทองคํ าเปนหลักประกั น
และได รับการตอบรั บที่ดี จากลูกค าเสมอมา , สินเชื่อเช าซื้อรถยนต แบบลดต นลดดอก ที่ เสนอความแตกต างใหกั บลูกค า
อีกทั้งสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อสนั บสนุนสงเสริมใหกลุมลูกคารายยอยสามารถสรางงานสรางอาชีพ เชน สินเชื่อเพื่อคนคาขาย
เพื่ อ เพิ่ ม สภาพคล อ งให กั บ ธุ รกิ จ ของลู ก ค า ในสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ผั น ผวน นอกจากนั้ น ยั ง มี ผ ลิ ต ภั ณฑ สิ น เชื่ อ อื่ น ๆ
ที่ตอบสนองตรงใจลูกคา เชน สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เปนตน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ธนาคารมีจุดเดนการบริหารจัดการในรอบป 2553 ที่ผานมา 8 ประการไดแก
ผลสําเร็จจากการลงทุนในบริษัทธนบรรณ จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต
การบริหารสินทรัพยและหนี้สินที่ดี กอใหเกิดรายไดที่มีเสถียรภาพ
ขยายฐานลูกคารายยอยเงินฝากภายใตการบริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการบังคับใชการ
ลดจํานวนเงินบัญชีเงินฝากตอรายตอสถาบันการเงินที่เริ่มใชเกณฑของพรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก
การบริหารสภาพคลองเพียงพอตอการรองรับความเสี่ยง
การบริหารตนทุนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลตางอัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิแสดงการเขาสูการประหยัดตอขนาดมากขึ้น
คุณภาพสินทรัพยที่ดี
มีชองทางบริการผานสาขาธนาคาร 13 สาขา และเครือขายพันธมิตรกวา 49,000 แหงทั่วประเทศ และ
การจัดการทรัพยากรบุคคลที่กอประสิทธิผล
*** หมายเหตุ : ไดแสดงขอมูลตามรายละเอียดอยูทายของรายงานประจําป
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สําหรับแผนงานในอนาคต ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย ยังคงมุงมั่นที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน
ของกลุมลูกคารายยอยดวยการออกผลิตภัณฑที่สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพของลูกคา จึงนับไดวาธนาคารไทยเครดิ ต
เพื่อรายยอย เปนธนาคารที่เกิดมาเพื่อรายยอยอยางแทจริง และพรอมที่จะกาวเคียงขางลูกคาอยางซื่อสัตยตลอดไป

นายจุลประชา สุนทรศารทูล
ประธานกรรมการบริหาร

นายมงคล ลีลาธรรม
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน
โดยผูอํานวยการอาวุโสกลุมตรวจสอบและกํากับ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายนาม ดังนี้
1.นายสุวิช นิวาตวงศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการตรวจสอบ
3.นายชัยชาญ วิบุลศิลป กรรมการตรวจสอบ (ลาออก วันที่ 31 มีนาคม 2553)
4.นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ (เริ่มตําแหนง วันที่ 30 เมษายน 2553)
และ นายชลัช โลกิตถจริยา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 2 ฝายงาน คือ ฝายตรวจสอบ และฝายกํากับและสอบ
ทานสินเชื่อ เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินใหบรรลุเปาหมายตามหลักธรรมาภิบาล
โดยอาศัยระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและมีการกํากับการปฏิบัติงานใหสอดคลองตามกฎเกณฑของธนาคาร
และของทางการ

ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง เพื่อรายงาน
ผลการตรวจสอบให คณะกรรมการธนาคารไดรับทราบเปนประจํ า ตลอดจนมีการประชุ มภายในคณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 8 ครั้ ง มากกว าที่ กํ าหนดไว ในกฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อพิ จารณาผลการปฏิ บั ติ งานของฝ ายงาน
ภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง สรุปภารกิจที่สําคัญ ไดดังนี้
1. การตรวจสอบภายใน เพื่อสรางระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ พิจารณาอนุมัติ แผนการตรวจสอบ
ประจํ า ป แ ละสอบทานรายงานการตรวจสอบซึ่ ง ครอบคลุ ม งานตรวจสอบด า นทั่ ว ไป งานตรวจสอบสาขา
งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และงานตรวจสอบการบริ หารจั ดการ โดยได เสนอแนะ ติ ดตาม และ
ประเมินผลทุกไตรมาส
2. การควบคุมภายใน เพื่อสรางความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิ น
ไมมีขอบกพรองและครบถวนตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย อาทิ การจัดโครงสรางขององคกร แบงแยก
หนวยงานใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมซึ่งกันและกันอยางเหมาะสม มีคณะกรรมการและหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
เรื่องการบริหารความเสี่ ยง การจั ดทําขอมูลทางการเงิน การติ ดตาม และประเมินผลการปฏิ บัติงานตามนโยบาย
ที่กําหนด
3. การสอบทานสินเชื่อ ไดพิจารณาอนุมัติแผนงานสอบทานสินเชื่อประจําปและสอบทานรายงานการสอบทานสินเชื่อ
โดยไดเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลทุกไตรมาส
4. การทดสอบการดํารงอยูของทรัพยสิน เพื่อใหมั่นใจวาทรัพยสินของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินมีอยูจริง
และครบถ ว น ตลอดจนมี ระบบควบคุ มและป องกั นมิ ให ท รั พ ย สิน เสี ย หายจากการทุ จริ ต และการเสื่ อมสภาพ
โดยมิสมควร
5. สอบทานงบการเงินงวดครึ่งปและงบการเงินประจําป2553 และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูสอบบัญชี
รวมทั้ งพิ จ ารณาข อเสนอแนะของผู สอบบั ญชี เพื่ อ ให มั่ น ใจว า รายงานทางการเงิ น ของธนาคารและบริ ษั ท
ในกลุ มธุ รกิ จการเงินไดจั ดทํ าขึ้ นอย างถูกตองเป นไปตามมาตรฐานบั ญชี ที่รับรองทั่ วไปและมี การเป ดเผยขอมู ล
อยางเพียงพอ
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6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี โดยประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชีและเสนอความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี ตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขออนุมัติแตงตั้ง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
7. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ โดยติดตามผลจาก กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ
8. พิ จารณาให ความเห็ นชอบกฎบั ตรและนโยบายการกํ ากั บการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ รวมทั้ งให ความเห็ นชอบ
แผนกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป และไดติดตามงานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ อยางใกลชิ ด
เพื่อใหธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินมีการปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดของทางการ
9. พิจารณาให ความเห็ นชอบแผนงานจั ดทํ าคูมื อ ระเบี ยบและคําสั่ งธนาคารและบริ ษั ทในกลุ มธุรกิ จการเงิ น และ
ไดติ ดตามการดําเนิ นงานตามแผนอย างใกล ชิด เพื่อใหธนาคารและบริษัทในกลุ มธุรกิจการเงิ นมี การปฏิ บัติ งาน
เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกรและมีการควบคุมภายในอยางรัดกุมเพียงพอ
10. พิ จารณาทบทวนและแก ไขกฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบให ค รอบคลุ มหน าที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการกํากับดูแลและติดตามผลปฏิบัติงานของกลุมธุรกิจการเงิน ตามประกาศ ธปท.
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมิ นผลการสอบทานทุกด านแล ว มี ความเห็ นว า คณะกรรมการรวมทั้ งผู บริ หาร
ของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินถือนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีความมุงมั่น
ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารปจจัย
ความเสี่ ยงที่สําคั ญ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม การตรวจสอบภายในมีความเปนอิ สระ และ
มี ก ระบวนการตรวจสอบที่ สอดคล อ งกั บ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมี ก ารสอบทานสิ น เชื่ อ และกํ า กั บ
การปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายที่ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินกําหนด ถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนด
ของทางการ และดูแลใหมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดมา

นายสุวิช นิวาตวงศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ป 2553 คณะกรรมการสรรหามีการจัดประชุมรวม 4 ครั้ง วาระที่ทําหนาที่พิจารณาไดแก
 พิจารณาผูมาทําหนาที่แทน นายชัยชาญ วิบุลศิลป กรรมการอิสระ ที่ยื่นขอลาออกมีผลวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา นายศิริชัย สาครรัตนกุล ทําหนาที่กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกํ าหนดค าตอบแทน โดยเริ่ มปฏิ บั ติ หน าที่ เมื่ อธนาคารแห งประเทศไทยได ให ความเห็ นชอบแล ว มี ผลตั้ งแต วั น ที่
30เมษายน 2553
 ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูบริหาร ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 2 คน คือ นายเอกวุฒิ บุญปญญา
และนายสุนทร หาญเชาววรกุล เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
 การปรับเงินเดือนประจําป และการจายเงินพิเศษแกประธานเจาหน าที่บริหารและกรรมการผูจั ดการใหญ และ
กรรมการบริหารที่ชวยงานเต็มเวลา ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคลองกับผลการดําเนินงานของธนาคาร
 การจายผลตอบแทนกรรมการ ป 2554
คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค า ตอบแทนได รายงานผลการประชุ มทุ กครั้ ง ให คณะกรรมการธนาคารทราบ
อย า งต อ เนื่ อง ทั้ ง นี้ ในป 2553 คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนได ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ ตลอดจนไดใหความเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝ าย และมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใชหลั กความเสมอภาค ยุติธรรม และ
โปรงใส เพื่อใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

นายเมธา สุวรรณสาร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. โครงสรางการถือหุน
1.1 หลักทรัพยของธนาคาร
1.1.1 หุนสามัญ
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
โดยเปนทุนชําระแลวจํานวน 2,000,000,000 บาท
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ไมมี –
1.2 ผูถือหุนรายใหญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายชื่อผูถือหุนรายใหญของธนาคาร 10 ลําดับแรก มีดังนี้
รายชื่อ
สัดสวน(%)
1.บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
28.13
2.บริษัท ฟอรจูนนา แคปปตอล จํากัด
7.50
3.บริษัท บานไทยเรียลเอสเตท จํากัด
7.50
4.บริษัท เวลลกลาส จํากัด
7.50
5.บริษัท วี.ซี.สมบัติ จํากัด
6.25
6.บริษัท จีแอลเอ็กซ บางกอก จํากัด
4.11
7.บริษัท ซีเอ็นที ลิเคอร จํากัด
3.13
8.บริษัท สุราสัมพันธ จํากัด
3.13
9.นางสาววีณา ไชยวรรณ
3.13
10.นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา
3.13
1.3 การจายเงินปนผลของธนาคาร
การจายเงินปนผลของธนาคารตองเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และตามที่กฎหมายกําหนด
และขอบังคับ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) กําหนดเรื่องการจายเงินปนผลของธนาคารไวดังนี้
“ ขอ 48. การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในสวนที่บริษัทยังมียอดขาดทุ นสะสมอยู
ห า มจ า ยเงิ นป นผล เงิ น กํ าไรส ว นที่ เ หลื อ จากการจ า ยเงิ นป นผลให จั ดสรรเงิ น สํ ารองต างๆ ได ตามแต คณะกรรมการ
จะเห็ นสมควร คณะกรรมการอาจจ ายเงิ นป นผลระหว างกาลให แก ผู ถื อหุ นได เ ป นครั้ งคราว เมื่ อ เห็ น ว าบริ ษั ทมี กํ าไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมทราบในคราวตอไป
การจ ายเงิ นป นผลนั้ นให ก ระทํ า ภายใน 1 (หนึ่ ง ) เดื อ น นั บ แต วั น ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ นหรื อ คณะกรรมการลงมติ
โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนธนาคารและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดว ย ”

13

1.4 การจายเงินปนผลของบริษัทยอย
ในป 2553 บริษัท ธนบรรณ จํากัด บริษัทยอยที่ธนาคารถือหุน 99.9% มีการจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 5 ครั้ง
เปนเงินจํานวน 42,443,520 บาท
2. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
ในการดําเนินการของธนาคารเพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนของธนาคารที่กําหนดไววา “ เราจะเปน Retail Bank ชั้นนํา
ที่นาเชื่อถือ มีความคลองตัว รวดเร็ว และตอบสนองไดตรงใจลูกคา ดวยทีมงานที่รักการใหบริการและการใช
เทคโนโลยีการบริหารอยางมืออาชีพ ” คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎหมาย ขอบังคับ และ
มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น โดยคณะกรรมการได แต ง ตั้ งคณะกรรมการชุ ด ย อ ยเพื่ อ ช ว ยกํ า กั บ ดู แ ลงานเฉพาะด า น และ
กลั่นกรองงานดังกลาวแทนคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงสรางและหนาที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน ดังนี้
1. นายวานิช
ไชยวรรณ
ประธานกรรมการ
2. นายจุลประชา
สุนทรศารทูล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุวิช
นิวาตวงศ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเมธา
สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
5. นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
6. นายอภิรักษ
ไทพัฒนกุล
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
7. นายวิญู
ไชยวรรณ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นางสาวกฤษณา
อรามกุลชัย
กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายมงคล
ลีลาธรรม
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน คณะกรรมการของธนาคารมีอํานาจและหนาที่ ตามขอบังคับของธนาคารขอ 31. และ
ตามประกาศธนาคารแห ง ประเทศไทย เรื่ อ งโครงสร างคณะกรรมการเพื่ อส ง เสริ ม ธรรมาภิ บาลของธนาคารพาณิ ช ย
ซึ่ ง แบ ง หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการเป น 2 ส ว น คื อ ส ว นที่ เ ป น หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก และ
หนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะ อันไดแก
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หนาที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร
1. กํ า หนดนโยบายการดํ า เนิ น งานทั้ ง หลายของธนาคาร และติ ด ตามฐานะ และผลการดํ า เนิ น งานอย า งใกล ชิ ด
โดยจัดใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน นําขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับฐานะ และการดําเนินงานของธนาคารทุก ๆ ดานเสนอตอ
ที่ประชุมโดยสม่ําเสมอ
2. กํ า หนดขอบเขตการมอบอํ า นาจแก ก รรมการ อนุ ก รรมการ และเจ า หน า ที่ ธนาคารระดั บต า ง ๆ ในเรื่ อ งเกี่ ยวกั บ
การควบคุ มภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะหความเสี่ยง การก อภาระผูกพัน การซื้อขายทรัพย สิน และ
การทํานิติกรรมตาง ๆ ในระดับที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร และประชาชน
3. ดูแลมิใหธนาคาร ปฏิ บัติ ผิดกฎหมายต าง ๆ โดยประธานเจาหน าที่ บริหารและกรรมการผูจั ดการใหญ ต องนํ าเสนอ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวของรวมทั้งหนังสือเวียนตาง ๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการทันที
ที่ไดรับจากทางการ และต องรายงานเกี่ยวกับการกระทํ าความผิ ดในข อกฎหมายหรื อระเบี ยบปฏิ บัติ ทั้ งปวงเสนอต อ
ที่ประชุมโดยสม่ําเสมอ โดยกรรมการตองเรงหาทางแกไขมิใหเกิดการกระทําผิดอีกตอไป
4. จั ด ให เ จ า หน า ที่ ธนาคารทํ า การวิ เคราะห สถานะของลู กหนี้ สิน เชื่ อ และภาระผู ก พั น ต าง ๆ นํ าเสนอต อที่ ป ระชุ ม
โดยสม่ําเสมอ และกรณีที่มีลูกหนี้ประสบปญหาตองกําหนดแนวทางการแกไขรวมทั้งติดตามความคืบหนาเปนประจํา
5. ติดตามผลการตรวจสอบ และสั่งการของธนาคารแห งประเทศไทย และรายงานตาง ๆ ของผู สอบบั ญชี ภายนอก และ
ผูตรวจสอบกิจการภายในที่ เกิ ดขึ้ นทุกครั้ง และต องกํ าชับให มี การปฏิ บั ติตามคํ าสั่ งการหรื อแก ไขข อผิ ดพลาดต าง ๆ
อยางเครงครัด
6. ศึกษาและทําความเขาใจในบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญั ติ
กําหนดแนวความผิดเกี่ ยวกับหางหุนสวนจดทะเบี ยน ห างหุนส วนจํากัด บริ ษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย พระราชบัญญัติบริษั ทมหาชน จํากัด พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย พ.ศ. 2505
ที่แกไขแลว ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
7. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน
แผนงาน และงบประมาณของธนาคารตามที่ฝายจัดการเสนอ
8. กํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ลให มี ก ารบริ ห ารงานเป น ไปตามนโยบายที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของธนาคารและมติทปี่ ระชุมผูถือหุน
9. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุ รกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริ หารและพนักงาน
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร
10. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจวากรรมการที่เปนผูบริหารและฝายจัดการดําเนินกิจการ
ตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว
11. ดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของธนาคารรวมถึงการแตงตั้งผูบริหารระดับสูง
12. ดูแลใหฝายจัดการรายงานเรื่องที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการ
หนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1. ดูแลใหฝายจัดการมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางดานการบริหารความเสี่ยงประเภทตางๆ
ที่เกิ ดขึ้น โดยอยางนอยที่สุดจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ ยงทางด านสิ นเชื่อ ดานตลาด และการลงทุน สภาพคลอง
การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ โดยคณะกรรมการตองทําหนาที่อนุมัตินโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวน
กลยุทธการปฏิบัติจริงและนโยบายในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
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2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ บ ทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงในองค ป ระกอบ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆที่ไดแตงตั้งขึ้น
3. ดูแลใหธนาคารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และการลงทุนแกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร
4. ดูแลให มี กระบวนการในการจั ดส งรายงานจากผู สอบบั ญชี ภายนอก และข อคิ ดเห็ นจากฝายจั ดการของธนาคารต อ
คณะกรรมการโดยไมลาชา หากมีความลาชามากตองขอคําชี้แจงจากฝายจัดการ
5. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยใหความสําคัญตอ
สัดสวนหรือจํานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคาร
6. ดูแลให มี กระบวนการในการจั ดส งข อมู ลเพื่ อให คณะกรรมการได รับข อมู ลจากฝ ายจั ดการอย างเพี ยงพอที่ จะทํ าให
สามารถปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
7. กําหนด อํานาจ หนาที่ ของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ตลอดจนการออกระเบียบ คําสั่ง คูมือ
การปฏิบัติงาน ประกาศ และจัดทําหนังสือมอบอํานาจแจงแกบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
8. กําหนดใหกรรมการตองเขารวมประชุมอยางนอยที่สุดกึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแตละป
9. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปนของธนาคารเพื่อชวยดูแลระบบบริหารใหเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนดไว เชน คณะกรรมการบริหาร เปนตน
ในเดือนมีนาคม 2554 กรรมการอิสระลาออก 1 คน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค าตอบแทนไดสรรหาและเสนอ
แตงตั้งนายศิริชัย สาครรัตนกุล เปนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกมีผล 30 เมษายน 2553 และมี การเปลี่ยนผูทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหารจากนางสาววิภา เหลืองมณี เปนนางสาวพัฒนจิตต วรพิสิษฐ
มีผลตั้งแตเดือนธันวาคม 2553
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น

นายวานิช ไชยวรรณ
ประธานกรรมการ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การถือหุนธนาคาร
มีผูที่เกี่ยวของถือหุนธนาคาร รอยละ 47.97
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเมนต จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- บริษัท โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด
(กรรมการอิสระ)
- บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริเวอรี่ จํากัด (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- บริษัท ไทยซาน มิเกล ลิเคอร จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- บริษัท วี.ซี.สมบัติ จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
การศึกษา
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นายสุวิช นิวาตวงศ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต Miller College of Bussiness.Ball state
University. Indiana M.A(Accounting)
- Senior Management Course. University of California of Berkeley.
- SEANZA (South East Asia ,New Zeland and Australia Central Banking
Course) Teharan, Iran
- (Bank Examniner School)Federal Reserve Bank of New York.
- (Banking Practice Training Course) Manufacturer’s Hanovertrust, New York

การถือหุนธนาคาร
ไมไดถือหุน
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - บริษัท เอสเอ็มฟารมาซูติคอล จํากัด
- บริษัท เสริมมิตรพาณิชย จํากัด
- บริษัท ไมโคคลอริน จํากัด

(กรรมการที่เปนผูบ ริหาร)
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)

นายจุลประชา สุนทรศารทูล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- MBA (Finance) Syracuse University
- BBA (General) Silliman University
การถือหุนธนาคาร
ไมไดถือหุน
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - บริษัท ธนบรรณ จํากัด
- บริษัท ไทยซาน มิเกล ลิเคอร จํากัด
- บริษัท โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด
- บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเมนต จํากัด
การศึกษา

(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
(กรรมการทีเ่ ปนผูบริหาร)
(กรรมการอิสระ)
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นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

- ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรการตรวจสอบคอมพิวเตอร จาก Federal Deposit
Insurance Corporation (FIDC-USA)
- ประกาศนียบัตรดาน Management จาก University of California at
Berkeley
- ประกาศนียบัตรดาน Advanced Management จาก Harvard University
Graduate School of Business Administration, USA
- Certified Internal Auditor (CIA) Institute of Internal Auditors (USA)
- Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) IT Governance
Institute ( ITGI-USA)
การถือหุนธนาคาร
ไมไดถือหุน
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - บริษัท ทัมมี่เทค จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
การศึกษา

นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแหงรัฐซาร
- ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแหงรัฐซาร
การถือหุนธนาคาร
ไมไดถือหุน
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - บริษัทแอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน)
- บริษัท จุฑานาวี จํากัด ( มหาชน )
การศึกษา
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นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณิตศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.S.( Statistics in Actuarial Science ) University of IOWA
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การถือหุนธนาคาร
ไมไดถือหุน
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - บริษัทไทยรีประกันชีวิต จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด ( มหาชน ) (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- บริษัท ที ไอ ไอ จํากัด
(กรรมการอิสระ)
- บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- สมาคมประกันชีวิตไทย
การศึกษา

นายวิญู ไชยวรรณ
กรรมการ และกรรมการบริหาร

- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The Anderson School of UCLA
การถือหุนธนาคาร
มีผูที่เกี่ยวของถือหุนธนาคาร รอยละ 44.84
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - บริษัท ธนบรรณ จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- บริษัท วี.ซี.สมบัติ จํากัด
(กรรมการอิสระ)
- บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเมนต จํากัด
(กรรมการอิสระ)
- บริษัท ญาติสัมพันธ จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
การศึกษา
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-

บริษัท ซี.แลงก จํากัด
บริษัท สุราสัมพันธ จํากัด
บริษัท เพชรการคา จํากัด
บริษัท ไทยคารดีฟ ประกันชีวิต จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
บริษัท บานไทยเรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท วี.ซี.การสุรา จํากัด
บริษัท โรงงานกระสอบปทุมธานี จํากัด
บริษัท โอเรียน โบรกเกอร จํากัด
บริษัท ไทยไลฟ โบรกเกอร จํากัด
บริษัท โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพยสุโขทัย จํากัด
บริษัท นิตยที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จํากัด
บริษัท วี.73 จํากัด
บริษัท ซี.12 จํากัด
บริษัท ไทยคุม จํากัด (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

นางสาวกฤษณา อรามกุลชัย
กรรมการ และกรรมการบริหาร

การศึกษา
ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การถือหุนธนาคาร
ไมไดถือหุน
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - บริษทั ธนบรรณ จํากัด (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
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นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการ และกรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
-. ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานกอสราง (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุนธนาคาร
ไมไดถือหุน
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - บริษัท ธนบรรณ จํากัด
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
การศึกษา

- กรรมการอํานวยการ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- อุปนายกสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
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2. คณะกรรมการชุดยอย ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
2.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ 4 คน ดังนี้
1. นายจุลประชา
สุนทรศารทูล
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิญู
ไชยวรรณ
กรรมการบริหาร
3.นางสาวกฤษณา
อรามกุลชัย
กรรมการบริหาร
4. นายมงคล
ลีลาธรรม
กรรมการบริหาร
หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคารไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร เปนผูพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
1. กลั่นกรองแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ ซึ่งฝายจัดการนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร
2. กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจ ใหบรรลุตามเปาหมาย
3. ควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่ธนาคารกําหนด
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมตางๆ ตามกรอบอํานาจที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด
5. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อทุกประเภท ในวงเงินตามที่คณะกรรมการกําหนด
6. พิจารณาอนุมัติการกูยืม หรือการออกตราสารเพื่อการระดมเงินทุนระยะยาวสําหรับการประกอบกิจการ
7. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหนี้มีปญหาและตัดหนี้สูญ ในวงเงินและตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
8. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติ คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายเพื่อการลงทุนในวงเงินตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
9. พิ จ ารณากลั่ น กรองขั้ น ตอน และวิ ธี ป ฏิ บั ติ รวมทั้ ง นโยบายต า งๆในการดํ า เนิ น งานของธนาคาร เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการพิจารณา
10. พิจารณาดําเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. นายสุวิช
นิวาตวงศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเมธา
สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ
3. นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ
นายชลัช
โลกิตถจริยา
เลขานุการ
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติการธนาคารพาณิชย ขอกํ าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
ธนาคาร
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคาร
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5. พิจารณาเปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับ ดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร
7. กํ า หนดหน า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงในองค ป ระกอบรวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลง
ที่มี นัยสํ าคั ญต อการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบไว อยางชั ดเจนเป นลายลั กษณอั กษรตามที่ไดรับอนุ มั ติ
จากคณะกรรมการธนาคาร และตองเปดเผยใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปของธนาคาร
8. รายงานตอคณะกรรมการของธนาคารเพื่ อดําเนิ นการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ที่ทุจริต หรือผิดกฎหมาย
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.3 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งสิ้น จํานวน 3 คน ดังนี้
1. นายเมธา
สุวรรณสาร
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
กรรมการ
3. นายอภิรักษ
ไทพัฒนกุล
กรรมการ
นางสาววิภา
เหลืองมณี
เลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหา และจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆแกกรรมการธนาคาร
และผูบริหารระดับสูง โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และ
สงนโยบายดังกลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยไดเมื่อรองขอ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
2.1 กรรมการของธนาคาร
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ ที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจหน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง
จากคณะกรรมการของธนาคาร
2.3 ผูบริหารระดับสูง
3. ดูแลใหกรรมการ และผูบริหารระดับสู งของธนาคารไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนมี
ตอธนาคาร โดยกรรมการที่ ไดรับมอบหมายให มีหนาที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได รับค าตอบแทนที่เหมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
4. ดูแลใหคณะกรรมการของธนาคารมี ขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกั บโครงสรางธนาคาร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
5. กํ าหนดแนวทางการประเมิ นผลงานของกรรมการธนาคารและผู บ ริ หารระดั บสู งตั้ งแต รองกรรมการผู จั ดการขึ้ นไป
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยตองคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
6. เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา การกําหนดคาตอบแทนและเปดเผย คาตอบแทนใน รูปแบบ
ตางๆ และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใน รายงานประจําปของธนาคาร
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2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการธนาคาร และ/หรือผูบริหารของธนาคาร ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากคณะกรรมการธนาคาร ปจจุบันประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน มีประธานเจาหนาที่ผูบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
เป น ประธาน มี อ งค ประกอบ คุ ณสมบั ติ แ ละหน า ที่ ความรั บผิ ด ชอบเป น ไปตามแนวทางปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง โครงสร า ง
คณะกรรมการเพื่อสงเสริม ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 9 คน ตามรายชื่อตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นายมงคล
นางสาวกฤษณา
นายพิชัย
นายสิริวัฒน
นายสุนทร
นายอรรถพร
นายกิตติพันธ
นายอัครพล
นางกฤษณพรรณ

ลีลาธรรม
อรามกุลชัย
กนกสุทธิวงศ
ขวัญเจริญทรัพย
หาญเชาววรกุล
ตระกูลมาลี
ศรีวรรณวิทย
วรกิจเจริญผล
อุไรเวโรจนากร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดกรอบนโยบาย กลยุ ทธ และแนวทางการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการบริ หารความเสี่ ยงให สอดคล องกั บกลยุ ทธ ของ
ธนาคาร เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมความเสีย่ ง
ดานตาง ๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ เปนตน
2. กําหนดกลยุ ทธ ให สอดคล องกั บนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยสามารถระบุ วั ด ติ ดตาม รายงาน และควบคุ ม
ความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด โดยพิจารณาอนุมัติการจัดระดับความเสี่ยง กระบวนการติดตามความเสี่ยง และ
จั ด ให มี ม าตรการป อ งกั น แก ไ ข และควบคุ ม ความเสี่ ย งอย า งเหมาะสม กํ า กั บ ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง
4. พิจารณาเห็นชอบนโยบายและอนุมัติกรอบการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan)
5. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
และกลยุทธที่กําหนด รวมถึงการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหเพียงพอ เชน บุคลากรทั้งของหนวยงาน
บริ ห ารความเสี่ ย งเอง และในหน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม ความเสี่ ย ง การปรั บ ปรุ ง ระบบงานเพื่ อ ให ร องรั บ
การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ
7. พิจารณาดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.

แต งตั้ งคณะอนุ กรรมการหรื อมอบหมายให บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง ดํ าเนิ นการจั ดทํ า วิ เคราะห ข อมู ล หรื อการอื่ นใด
ภายใตกรอบอํานาจของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการทํางาน

3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการในป 2553 และ 2552

รายชื่อ
นายวานิช
ไชยวรรณ
นายจุลประชา สุนทรศารทูล
นายสุวิช
นิวาตวงศ
นายเมธา
สุวรรณสาร
นายชัยชาญ วิบุลศิลป
นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล
นายวิญู
ไชยวรรณ
นางสาวกฤษณา อรามกุลชัย
นายมงคล
ลีลาธรรม

สัดสวนจํานวนหุนที่ถือ*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
47.97
36.79
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
44.84
32.62
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

เพิ่มขึ้น /
ลดลง
11.18*
12.22*
-

***หมายเหตุ : สัดสวนจํานวนหุนที่ถือซึ่งไดรวมสัดสวนการถือหุนโดยตรง และการถือหุนของบริษัทที่มีสวนเกี่ยวของ
4. รายงานกรรมการมีสวนไดเสียในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทําขึ้นระหวางรอบปดบัญชี

- ไมมี 5. กรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธนาคาร
อั น อาจมี ผ ลกระทบต อ การตั ดสิ น ใจโดยอิ ส ระของตน โดยกรรมการอิ ส ระต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศของ
คณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให เสนอขายหุ นที่ ออกใหม ลงวั น ที่
15 ธันวาคม 2551 และที่อาจแกไขเพิ่มเติมภายหลัง
โดยกรรมการอิสระตามประกาศ ดังกลาวกําหนดคุณสมบัติไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของ ผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
(ข) ไม เป นหรื อเคยเป นกรรมการที่ มี สวนร ว มบริ หารงาน ลู กจ าง พนั กงาน ที่ ปรึ กษาที่ ไ ด เงิ นเดื อนประจํ า หรื อ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
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(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่ นอง และบุตร รวมทั้ งคู สมรสของบุตร ของผู บริ หาร ผู ถือหุ นรายใหญ ผูมี อํ านาจควบคุ ม หรื อบุ คคลที่ จะได รับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษั ทรวม หรือนิติบุ คคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรื อ นิ ติ บุ คคลที่ อ าจมี ความขั ดแย ง เว นแต จะได พ นจากการมี ลัก ษณะดั ง กล าวมาแล วไม น อ ยกว าสองป ก อ นวั น ที่ ยื่ น
คําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือ
ใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือ
คูสัญญามี ภาระหนี้ ที่ ต องชํ าระต ออี กฝ ายหนึ่ ง ตั้ งแต รอยละสามของสิ นทรั พย ที่ มี ตั วตนสุ ทธิ ของผู ขออนุ ญาตหรื อตั้ งแต
ยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี้ ดั งกล า ว ให นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งหนึ่ ง ป ก อนวั น ที่ มี ค วามสั มพั นธ ทางธุ รกิ จ
กับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
และไม เป น ผู ถื อหุ นรายใหญ กรรมการซึ่ ง ไม ใช กรรมการอิ สระ ผู บริ หาร หรื อ หุ นส ว นผู จั ด การของสํ านั กงานสอบบั ญชี
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพ น
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ฉ) ไม เป นหรือเคยเป นผู ให บริ การทางวิ ชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให บริ การเป นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ งได รับค าบริ ก ารเกิ นกว าสองล านบาทต อป จาก บริ ษั ท บริ ษั ทใหญ บริ ษั ท ย อย บริ ษั ทร วม หรื อนิ ติ บุ คคล
ที่ อาจมี ความขั ดแย ง ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ผูให บริ การทางวิ ชาชี พเป นนิ ติ บุ คคล ให รวมถึ งการเป นผู ถื อหุ นรายใหญ กรรมการ
ซึ่ ง ไม ใช ก รรมการอิ สระ ผู บริ ห าร หรื อ หุ น ส ว นผู จั ด การ ของผู ใ ห บ ริ การทางวิ ช าชี พ นั้ น ด วย เว น แต จ ะได พ น จากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ช) ไม เปนกรรมการที่ ไดรับการแต งตั้ งขึ้นเพื่อเป นตัวแทนของกรรมการของบริษั ท ผู ถื อหุ นรายใหญ หรือผู ถือหุ น
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ซ) ไมมลี ักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทย อย บริษัทรวม บริษั ทยอยลําดั บ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
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กรรมการอิสระของธนาคาร มีจํานวน 3 ทาน ตามรายชื่อตอไปนี้
นายสุวิช
นายเมธา
นายศิริชัย

นิวาตวงศ
สุวรรณสาร
สาครรัตนกุล

3. คาตอบแทนของกรรมการ
3.1 นโยบายการจายคาตอบแทน
การจายคาตอบแทนแกกรรมการ และเจาหนาที่ บริ หารในการจั ดการต องสอดคลองกับบทบาทหน าที่ และ
ความรับผิดชอบในการกํากับการทํางานของธนาคาร โดยคํานึงถึงผลประกอบการของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม และตองเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
3.2 การจายคาตอบแทน

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1.1 สําหรับกรรมการ กําหนดเปน 3 สวน ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือน โดยจายใหกรรมการที่ดํารงตําแหนง ดังนี้
 ประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการ
 ประธานคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ไดแก ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) คาเบี้ยประชุม โดยจายใหแกกรรมการตามจํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
(3) เงินบําเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑการจายบําเหน็จกรรมการ ดังนี้
 ธนาคารตองมีผลกําไรจากการประกอบการ และ
 ธนาคารตองมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน
1.2 สํ า หรั บ เจ าหน าที่ บริ ห าร ประกอบด วย เงิ น เดื อ น เงิ น ช ว ยเหลื อ โบนั ส หรื อเงิ น รางวั ล และค าใช จ า ย
ประจําเดือน ไดแก คาสึกหรอรถยนต คาน้ํามัน คาโทรศัพท
2. คาตอบแทนอื่น เปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด ไดแก
 คาเบีย้ เลี้ยง/คาที่พัก/คาพาหนะสําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดและตางประเทศ
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ตารางแสดงคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอยในป 2553 เปนเงินรวม 3,330,000 บาท
(สามลานสามแสนสามหมื่นบาทถวน)
รายชื่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รวม
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหา
1.นายวานิช ไชยวรรณ
640,000
640,000
2.นายจุลประชา สุนทรศาลทูล
3.นายสุวิช นิวาตวงศ
120,000
930,000
1,050,000
4.นายเมธา สุวรรณสาร
120,000
450,000
90,000
660,000
5.นายชัยชาญ วิบุลศิลป
30,000
90,000
20,000
140,000
6. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
70,000
320,000
30,000
420,000
7. นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล
110,000
50,000
160,000
8. นายวิญู ไชยวรรณ
120,000
140,000
260,000
9. นางกฤษณา อรามกุลชัย
10.นายมงคล ลีลาธรรม
รวม
1,210,000
140,000
1,790,000
190,000
3,330,000
หมายเหตุ : หมายเลข 2,9และ10 ไมขอรับคาเบี้ยประชุมทุกคณะ ระหวางปมีกรรมการลาออกหนึ่งคน คือนายชัยชาญ วิบุลศิลป
และแตงตั้งนายศิริชัย สาครรัตนกุล เปนกรรมการแทน
ตารางแสดงคาตอบแทนรายเดือนกรรมการในป 2553
ประเภท
เงินเดือน
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม
รวม

จํานวนคน
7
-

จํานวนเงิน(บาท)
11,090,000
365,400
9,000
11,464,400

หมายเหตุ: คาตอบแทนอื่นๆ ที่ไมใชตัวเงิน ไมมี
4. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการธนาคารตระหนั กถึ งสิ ทธิ ข องผู มี สวนได เสี ยต างๆ ที่ จะให แต ละกลุ มได รั บสิ ทธิ นั้ นอย างเต็ ม ที่
บนหลักการของความเปนธรรม โดยการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ รวมทั้งนโยบายของธนาคาร
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
ผูถือหุน : ธนาคารมุงมั่นที่จะดําเนินงานใหมีผลประกอบการที่ดี เพื่อใหธนาคารมีการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
พนักงาน : ธนาคารมุงมั่นที่จะสร าง และพัฒนาพนั กงานใหมี คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต องการของลู กค า
ไดอยางมีมาตรฐาน สรางบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานมีความรูสึกวาเพื่อนรวมงานเสมือนเปนบุคคลในครอบครั ว
เดียวกัน
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ลูกคา : ธนาคารมุงมั่นที่จะใหลูกคาของธนาคาร ไดรับบริการที่มาจากใจของพนักงาน รวดเร็ว และมั่นใจในคุณภาพ
ตรงกับความตองการของลูกคา
คูค า : แสวงหาพั นธมิ ตรเพื่ อเพิ่ มโอกาสทางธุ รกิ จ ให ความร วมมื อในการแลกเปลี่ ยนข อมู ลที่ เป นประโยชน
ในการดําเนินธุรกิจรวมกัน เพื่อผลักดันการดําเนินงานของธนาคารใหประสบผลสําเร็จ ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตย สุจริต และ
เที่ยงธรรมตอลูกคา
5. การประชุม
5.1 การประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปบัญชี โดยจะจัดสง
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุม รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสําหรับ แตละวาระ
รวมทั้ งเอกสารประกอบวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการเข าร วมประชุ มให แก ผู ถื อหุ น ได พิ จารณาล ว งหน า
กอนการประชุมอยางนอย 7 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแตละวาระการประชุม
5.2 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีกําหนดการประชุมเปนปกติในวันศุกรสุดทายของเดือน โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่ม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดแบงวาระการประชุมเปนหมวดหมูท ี่ชัดเจน ไดแก
 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
 รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินประจําเดือน
 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
 เรื่องอื่น ๆ
โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารมีหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
 จัดสงหนังสือเชิญ ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบแกคณะกรรมการธนาคารลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม
 จดรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร
 จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารพรอมเอกสารประกอบครบถวน
 นําสงรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการใหธนาคารแหงประเทศไทย
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สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ในป 2553

รายชื่อ
นายวานิช
ไชยวรรณ
นายจุลประชา สุนทรศารทูล
นายสุวิช
นิวาตวงศ
นายเมธา
สุวรรณสาร
นายชัยชาญ วิบุลศิลป
นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล
นายวิญู
ไชยวรรณ
นางสาวกฤษณา อรามกุลชัย
นายมงคล
ลีลาธรรม

คณะกรรมการ
ธนาคาร
8/12
12/12
12/12
12/12
3/3
7/8
11/12
12/12
12/12
12/12

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ
15/15
8/8
8/8
2/2
6/6
15/15
15/15
15/15
-

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
4/4
2/2
2/2
4/4
-

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จํานวนครั้งที่มาประชุม / จํานวนครั้งที่มีการประชุมระหวางที่กรรมการอยูในตําแหนง
6. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการธนาคารไดจัดทําขอกําหนดจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการธนาคาร โดยมุงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดานจริยธรรมที่ สูงที่สุดเพื่ อประโยชน ของผู ถื อหุ นและผู มี สวนได เสียอื่ นๆ จริ ยธรรมกรรมการครอบคลุ มหลั กการสํ าคั ญ
ที่กรรมการธนาคารตองปฏิบัติ อาทิ ความซื่อสัตยและคุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกฎหมาย
นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดทําขอกําหนดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อใชเปนหลักปฏิบัติสําหรับผูบริหารและพนักงาน
ของธนาคาร ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่ งที่ถูกตองดวยความซื่อสั ตยสุจริต ระมัดระวัง และรับผิดชอบ เพื่อรวมกันสรางและ
รักษาความเชื่อถือและความไววางใจของลูกคา ผูถือหุนและสาธารณชน
7. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
ธนาคารได ให ความสํ าคั ญกั บการพิ จารณาเรื่ องที่ เกิ ดหรืออาจเกิ ดความขั ดแย งทางผลประโยชน หรื อรายการ
ที่เกี่ ยวโยงกั นหรื อรายการระหว างกั น และมี การดํ าเนิ นการตามหลั กการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี ตลอดจนข อกํ าหนดและ
หลักเกณฑของทางการ ในกรณี ที่ธนาคารตองพิ จารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน กรรมการ ผูที่มีสวนเกี่ยวของตองไมเขารวมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้
จะไมมีการกําหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษไปจากปกติเพื่อกรรมการผูที่มีสวนเกี่ยวของ

31

8. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ธนาคารใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและถือเปนนโยบายหลักที่จะเสริมสรางใหธนาคารไดพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและแข็งแกรงยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารโดยรวม
ธนาคารได กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ แผนธุ รกิ จ เป า หมาย และแผนการดํ า เนิ น งานไว อ ย า งชั ดเจนและเหมาะสม
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวั ดผลงานได อีกทั้งไดตระหนักดีวาระบบการควบคุมภายในที่ดี จะนําไปสู
ผลประกอบการที่ดีและความเจริญกาวหนาของธนาคาร โดยมีสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในธนาคารที่ไดกําหนดไว
ดังนี้
1. การจัดโครงสรางองคกรของธนาคารที่ชัดเจนสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทํ าหน าที่ พิ จารณาความเพี ยงพอของระบบการควบคุ มภายในของธนาคาร โดย
ทบทวนผลการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบและกํากับ และผูสอบบัญชีอิสระของธนาคาร เนนการพิจารณา
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในการกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑของทางการ และทบทวนสอบทาน
นโยบายบัญชีที่สําคัญ รวมถึงการเปดเผยขอมูล
3. การบริหารความเสี่ยง ธนาคารไดใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงเปนอยางยิ่ง โดยมี คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยงและฝายงานบริหารความเสี่ยงซึ่งวิเคราะหความเสี่ยงและกําหนด แนวทางบริหารควบคุ ม
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
4. ธนาคารมี ระเบี ยบปฏิ บั ติ ง านที่ กํ าหนดอํ านาจตลอดจนความรั บ ผิ ดชอบของผู บ ริ ห ารและผู ปฏิ บั ติ ง าน
แตละระดั บ รวมถึงกระบวนการควบคุมในแตละขั้ นตอนการปฏิบั ติงาน มี การแบงแยกหนาที่ผูปฏิ บัติ งาน
ผูสอบทาน และผูอนุมัติออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและเพื่อการตรวจสอบระหวางกันอย างเหมาะสม
มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน เพื่อใหกระชับ รวดเร็ว ภายใตการควบคุมที่รัดกุม
5. กลุ มตรวจสอบและกํากั บ มีหนาที่ตรวจสอบและกํ ากั บการปฏิบั ติงานของธนาคารและบริ ษัทในกลุมธุรกิ จ
ทางการเงิน โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาตามฐานความเสี่ยงของงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ
นโยบายระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เปนแนวทางในการกํากับและตรวจสอบรวมทั้งการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ ยง และการกํ ากับดูแล ซึ่งกลุมตรวจสอบและกํากั บมีความ
อิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ของแตละฝายงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยอมสงผลใหมีการควบคุมภายในที่ดี
9. การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ถึงแมธนาคารจะยังไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตธนาคารใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล โดยจัดทํา
เว็ บ ไซด ธ นาคาร www.TCRBANK.com เพื่ อให ข อ มู ลทั่ วไป รายงานข อมู ลทางการเงิ น การเป ดเผยข อมู ลเกี่ ย วกั บ
การดํารงเงิ นกองทุนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และเป นช องทางในการเผยแพรข อมู ลข าวสารต างๆ ของ
ธนาคารแกผูสนใจทั่วไป ใหรับทราบ ตลอดจนใหคําเสนอแนะ หรือคําติชม บริการของธนาคารผานชองทางนี้
10. การรับเรื่องรองเรียนลูกคา
ภายใต ปรัชญาการใหบริการของธนาคารที่วา “ ทุมเทบริการดวยใจ ฉั บไว ไววางใจได ” ลูกคาของธนาคารตอง
ไดรับบริการจากพนักงานตามปรัชญาการใหบริการดังกลาว แตหากลูกคาทานใดไมไดรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ
ของพนักงาน สามารถเสนอแนะ หรือใหคําติชมไดโดยตรงกับเจาหนาที่ของธนาคารที่สาขาทุกแหง หรือผานหนวยงานลูกคา
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สัมพันธ ( Call Center ) โดยธนาคารตระหนักดีวาการที่ทานเสียสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนํา หรือติชม เพราะทานพึงพอใจ
และต องการให ธนาคารมี การพั ฒนารูปแบบการใหบริการใหตอบสนองไดตรงใจลู กค า ทุ กคํ าติ ชมจะมี กระบวนการแก ไข
ในเวลาที่ธนาคารกําหนด
 การบริการลูกคาสัมพันธ
ลูกคาคือหัวใจของการดําเนินงาน การบริหารลูกคาสัมพันธคือกระบวนการที่จะทําใหธนาคารมีการเติบโตที่มั่นคง
ยั่งยืน ธนาคารจึงใชประสบการณ สรางความสัมพันธแบบยั่งยืน โดยยึดหลักการ 4 R คือ Retention การรักษาลูกคาเดิ ม
Relationships การสรางความสัมพันธที่ดี Referrals การใหลูกคาพึงพอใจในบริการและบอกตอกับลูกคาใหมและ Recovery
การแกไขขอผิดพลาดเพื่อสรางความมั่นใจใหลูกคาเห็นถึงการใหบริการตามปรัชญา วามีการทุมเทบริการดวยใจ
11. การพัฒนาองคกร
ธนาคารไดตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก
เพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ าพ ความสมบู ร ณ ข ององค ก ร และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการแข ง ขั น จึ ง กํ า หนด
ให มี กระบวนการในการแสวงหาและรวบรวมข อมู ล ป ญหา รวมถึ งอุ ปสรรคการดํ าเนิ นการต าง ๆ ที่ มี ผลต อความสํ าเร็ จ
ตามเป าหมายขององคกร เพื่ อนํ ามาปรั บปรุงแก ไข วางแผน และดํ าเนิ นการให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงองค กรทั้ งระบบไป
ในทิศทางที่ตองการ ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงาน และการประเมินผลวามีการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง
12. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญกับการดูแลองคกรตามหลักบรรษัทภิบาล และเห็นวาการนําหลักบรรษัทภิบาล
มาปฏิ บั ติ ใ นองค ก รจะประสบความสํ า เร็ จ ได นั้ น คณะกรรมการธนาคารต อ งมี บ ทบาท หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการกํ ากั บดู แลการดํ าเนิ นธุ รกิ จให เป นไปอย างถู กต องและมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนผลั กดั น เสริ มสร าง และปลู กฝ ง
ใหพนักงานประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีมีความตระหนักและมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณอยางทั่วถึงทั้งองคกร
ธนาคารเชื่ อ ว า ระบบการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะส ง เสริ ม ให ธ นาคารมี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น
ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวเพราะจะช วยเสริมสร างความเชื่ อมั่นแก ผูฝากเงิ น คู คา ตลอดจนพั นธมิ ตรธุ รกิ จ อั นนํ าไปสู
การเติบโตที่มั่นคงยั่งยืน และประโยชนที่สมดุลรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงสังคมและประเทศชาติ
ตามโครงสร างธนาคารทุ กฝ า ยงานจะเป น Compliance Unit โดยมี เ จ า หน า ที่ บ ริ ห ารระดั บ ฝ าย /กลุ ม (N1)
เป น Compliance Leader ทํ าหน า ที่ กํ ากั บ และติ ดตามการทํ างานของฝ า ยให เ ป น ไปตามนโยบาย มี การปฏิ บั ติ ง าน
ตามกฎ ระเบี ยบ คํ าสั่ งของธนาคาร ธนาคารแห งประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ ยวข อง ขั้ นตอนการทํ างานต องโปร งใส
ตรวจสอบได และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
และเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายขางตน สวนจัดองคกรและระเบียบคําสั่ง สังกัดกลุมตรวจสอบและกํากับ
ทํ าหน า ที่ ดู แลการออกหลั ก เกณฑ คู มื อ ระเบี ยบ คํ าสั่ ง ประกาศ และฝ า ยบริ ห ารความเสี่ ยงด านปฏิ บั ติ การทํ าหน า ที่
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามคูมือ และระเบียบที่ธนาคารกําหนด
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โครงสรางองคกร

– ฝายกํ ากับและสอบทานสิ นเชื่อ
– ฝายตรวจสอบ

– ฝายสื่อสารการตลาด
– ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
– ฝายพัฒนาชองทางบริการและการขาย

–
–
–
–
–
–

ฝายสิ นเชื่อธุรกิ จ1
ฝายสิ นเชื่อธุรกิ จ2
ฝายสิ นเชื่อธุรกิ จ3
ฝายสิ นเชื่อธุรกิ จ4
ฝายสิ นเชื่อธุรกิ จ5
ทีมสนับสนุนสิ นเชื่อธุรกิ จ

– ฝายเทคโนโลยี สารสนเทศ
– ฝายปฏิบัติการธนาคาร
และเครือขาย

– ฝายสิ นเชื่อยานยนต ธนกิ จ
– ฝายปฏิบัติการสิ นเชื่อเชาซื้อ
และลิสซิ่ง
– ฝายบริ หารหนีสิ้ นเชื่อเช าซื้อ
และลิสซิ่ง

– ฝายบริ หารเครื อขายสาขา

– ฝายบริ หารความเสี่ยงด านเครดิต – ฝายปฏิบัติการกลาง
– ฝายวิ เคราะหและตรวจสอบสินเชื่อ – ฝายปฏิบัติการสิ นเชื่อรายยอย
– ฝายเก็บเงิ นและเรงรัดหนี้สิ น
– ฝายกฎหมายและประเมิน
หลักประกั น
– ทีมป องกันการทุ จริต
– ทีมพัฒนาและควบคุ มคุณภาพ
ระบบงาน

ฝายบริ หารเงิน
ทีมลูกค าสถาบั น
ทีมโครงการพิเศษ
ทีมพัฒนาผลิตภัณฑและบริ การ
ดานเงิ นฝาก
– ทีมบริ หารงานขายหนวยลงทุ น
–
–
–
–

– ฝายบริ หารความเสี่ยงด านตลาดและ
สภาพคลอง
– ฝายบริ หารความเสี่ยงด านปฏิบัติการ
– ทีมประเมิ นความเพี ยงพอเงินกองทุ น

–
–
–
–

ฝายการบัญชี
ทีมโครงการMIS
ทีมโครงการBASEL II
ฝายธุรการ
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เจาหนาที่บริหารธนาคาร
นายมงคล
นายสัมฤทธิ์

ลีลาธรรม
ดํารงศิริ

นายเอกวุฒิ

บุญปญญา

นายพิชัย กนกสุทธิวงศ

นางสาววิภา

เหลืองมณี

นายสิริวัฒน
นายสุนทร

ขวัญเจริญทรัพย
หาญเชาววรกุล

นายอรรถพร
ตระกูลมาลี
นางกฤษณพรรณ อุไรเวโรจนากร
นายชลัช

โลกิตถจริยา

นายวรวิทย

ระบิลวงศ

นายกิตติพันธ

ศรีวรรณวิทย

นายขจิตภูมิ
นายหัสคุณ
นายสุขเกษม
นายบัณฑิต

สุดศก
ภูษาภักดีภพ
จงมั่นคง
เจริญเลิศ

นายสันติชัย

ชวนสมสุข

นางพิมลพรรณ

กิตติสุวรรณ

นายอัครพล

วรกิจเจริญผล

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมปฏิบัติการ และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยกรรมการผูจ ดั การใหญ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนบรรณ จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
กลุมบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและตลาด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมกิจการสาขาและเครือขาย
และรักษาการผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมสนับสนุน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการอาวุโสกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการอาวุโสกลุมบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
และตลาด
ผูอํานวยการอาวุโสกลุมตรวจสอบและกํากับ
และรักษาการผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ผูอํานวยการอาวุโสกลุมปฏิบัติการ
และรักษาการผูอํานวยการฝายเก็บเงินและเรงรัดหนี้สิน
ผูอํานวยการอาวุโสกลุมบริหารเงิน
และรับผิดชอบงานสวนบริหารขอมูลและวางแผน
สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูอํานวยการอาวุโสกลุมสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
กรรมการรองผูจัดการ บริษัท ธนบรรณ จํากัด
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายพัฒนาชองทางการบริการและการขาย
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายสินเชื่อยานยนตธนกิจ
กลุมสินเชื่อเชาซื้อและลิสซิ่ง
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ 4 และ 5
กลุมสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายปฏิบัติการสินเชื่อยานยนตธนกิจ
กลุมสินเชื่อยานยนตธนกิจ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวิเคราะหและตรวจสอบสินเชื่อ
และรักษาการผูอํานวยการฝายบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
35

นางจรวยพร

สุวรรณสาคร

นายสุมิตร

เศรษสระ

นางนุชากร

พงษศิวาภัย

นางสาวพิมลพรรณ รักพาณิชย
นายสมเกียรติ
จิตรวุฒิโชติ
นายสมชาย
รวีเรืองรอง
นายวิศิษฐ
ธนวณิชยกุล
นายปกรณเกียรติ สิรโิ ชคสวัสดิ์
นายทรงศักดิ์

มงคลประจักษ

นางสาวกรชุลี
สุระชีวะกฤต
นางพนิดา
ศรีปตถา
นายสมยศ
แสงมณีเสถียร
นายตรีรัตน
สองไพโรจน
นายอนุชา
จตุรภัทรกิจ
นายชลเชษฐ
พฤฒิธรรมกูล
นายไพศิษฎ
กรธนเศรษฐ
นางสาวชมพูนุช วงศวานิช
นายพรชัย
ปานกิจเจริญ

กลุมวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายปฏิบัติการสินเชื่อรายยอย
กลุมปฏิบัติการ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมายและประเมินหลักประกัน
และทีมปองกันการทุจริต กลุมปฏิบัติการ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายสื่อสารการตลาด
กลุมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายธุรการ กลุมสนับสนุน
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกํากับและสอบทานสินเชื่อ
กลุมตรวจสอบและกํากับ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาธุรกิจขอมูลสารสนเทศระบบสนับสนุน
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการศูนยธุรกิจรัชดาภิเษก และรับผิดชอบงานดานสินเชื่อ
กลุมกิจการสาขาและเครือขาย
ผูอํานวยการ ฝายปฏิบัติการกลาง กลุมปฏิบัติการ
ผูอํานวยการ ฝายการบัญชี กลุมสนับสนุน
ผูอํานวยการ ฝายบริหารหนี้เชาซื้อและลิสซิ่ง
ผูอํานวยการ ฝายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ 1
ผูอํานวยการ ฝายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ 2
ผูอํานวยการ ฝายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ 3
ผูอํานวยการ ฝายสินเชื่อยานยนตธนกิจ
ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
ผูอํานวยการ ฝายปฏิบัติการธนาคารและเครือขาย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย และ ศักยภาพในการแขงขันของธนาคาร
“ธนาคารพาณิ ชยเพื่ อรายย อย” หมายความว า บริ ษัทมหาชนจํ ากั ดที่ได รับอนุ ญาตให ประกอบธุ รกิ จธนาคาร
พาณิชย ซึ่งมีวั ตถุประสงคหลักในการบริ การแก ประชาชนรายยอย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีข อจํากั ด
การประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกั บเงิ นตราต างประเทศ ตราสารอนุพั นธ และธุ รกรรมอื่ นที่ มี ความเสี่ ยงสู ง ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ธนาคารได มุ ง เน นพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ และบริ การทางการเงิ นให มี ค วามโดดเด น และแตกต า งจากธนาคารอื่ น
การนํามุมมองของลูกค ามาเปนกลยุทธ หรือการใชลูกค าเปนศูนยกลาง (Customer Centric) เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ
ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุมๆ ที่มีวิถีชีวิต หรือความตองการที่แตกตางกัน
ตลอดระยะเวลาสีป่ ที่เปดดําเนินการ ธนาคารมีการขยายสินเชื่อและเงินฝากดวยผลิตภัณฑที่โดดเดน และแตกตาง
สรางการจดจําแกผูมาใชบริการและนําไปบอกตอ หรือใชการตลาดแบบ word of mouth โดยยึดถือหลักวา บริการที่นําเสนอ
ตองสรางคุณคาใหลูกคาไดรับรูถึ งความแตกตาง เพราะการเป นธนาคารขนาดเล็กมีขอจํากั ดดานต นทุนที่สูงกวาธนาคาร
ขนาดใหญ ทําใหบริการตางๆของธนาคารไดรับการตอบรับเปนอยางดี ผลิตภัณฑที่ใหบริการ ไดแก
ผลิตภัณฑดานสินเชื่อ
ภายใต หลักการที่ว า “มีเงิน มี เครดิ ต ชีวิ ตก็ยิ้มได” พั ฒนาสู แนวคิ ดเรื่องการใหโอกาสดวยหลักการ “เพิ่มโอกาส
เพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขทุกชวงชีวิตคนไทย” ที่มุ งเนนใหตอบสนองความตองการลูกคาที่หลากหลาย และวิถีชีวิ ต
ของกลุมลูกคาเปาหมายแตละวัย ดังนี้
สินเชื่อที่เพิ่มคุณภาพชี วิต
แมมีหนี้ก็ผอนไดแบบสบายใจ ไดแก

ตามหลักการของธนาคารที่ต องการยกระดั บคุ ณภาพชีวิ ตของลูกคาให ดีขึ้ น

สิ น เชื่ อ เติ มฝ น เพื่ อ การศึ ก ษา ภายใต รู ปแบบของสิ น เชื่ อ บุ คคลที่ ไ ม มี ห ลั ก ประกั น เพื่ อ ใช เ ป น
แหล งเงิ นทุนสนั บสนุ นการศึ กษาอย างครบวงจรทั้ งในระดั บปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท จนถึง ปริ ญญาเอก อี กทั้ ง
ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษา สํ า หรั บ สิ น เชื่ อ การศึ ก ษา ธนาคารยั ง คงมุ ง เน น
ในการเพิ่ ม โอกาสทางการศึ กษาให กั บ เยาวชนในสั ง คม ป 2553 เป น ป ที่ 2 ในการให บ ริ ก าร ซึ่ ง ได ขยาย
ไปยังสถาบันการศึกษาเอกชน 12 แหง คือ


1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. มหาวิทยาลัยรังสิต
4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
7. โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)
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8. มหาวิทยาลัยสยาม
9. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
10. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
11. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
12. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นอกจากจํ า นวนสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แล ว ธนาคารยั ง ได เ พิ่ ม เติ ม รู ป แบบสิ น เชื่ อ การศึ ก ษาเพื่ อ ให มี
ความครอบคลุมในทุก ๆ หลักสูตร ประกอบดวยสินเชื่อ 4 รูปแบบ
 เติมฝน 1 สินเชื่อประเภทที่ไมมีหลักประกันเพื่อประโยชนทางการศึกษา ระยะเวลาผอนชําระ 15 เดือน
สูงสุดไมเกินระยะเวลาที่เหลือของการศึกษาตามหลักสู ตรปกติบวกอีก 3 ป วงเงินสินเชื่ อสูงสุ ด
500,000 บาทตอราย อัตราดอกเบี้ยต่ําสุด MRR+2.00% ตอป
 เติมฝน 2 สินเชื่อประเภทที่ไมมีหลักประกันเพื่อประโยชนทางการศึกษา ระยะเวลาผอนชําระ 4 เดือน
สู ง สุ ด ไม เ กิ น 12 เดื อ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ สู ง สุ ด 100,000 บาทต อ ราย อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ํ า สุ ด
MRR+6.00% ตอป
 เติมฝน 3 สินเชื่อประเภทที่ใชเงินฝากของธนาคารไทยเครดิตเปนหลักประกันบางสวน ไดแก บัญชี
เงินฝากปลอดภาษี บัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากประจํา ระยะเวลาผอนชําระ 12 เดือน
สูงสุดไมเกิน 60 เดือน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 500,000 บาทตอราย
 เติมฝนพิเศษ สินเชื่อประเภทที่มีหลักทรัพยเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกัน ระยะผอน
ชําระสูงสุด 2 เท าของหลั กสู ตร และไม เกิ น 12 ป วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท ต อราย อัตรา
ดอกเบี้ยต่ําสุด MRR-1.25% ตอป
สินเชื่อเพื่ อการรั กษาพยาบาล ภายใตรูปแบบของสินเชื่ อบุ คคลที่ไมมี หลั กประกั น เพื่ อใช เป นแหล ง
เงิ นทุ นสํ ารอง หรื อยามฉุ กเฉิ น เพื่ อการรั กษาอาการบาดเจ็ บ เจ็ บ ป วย ต าง ๆ และยั ง รวมถึ งค าใช จ ายต าง ๆ
ที่ เกี่ ยวข อ งกั บการเข ารั บการรั ก ษา โดยมี ค วามยื ดหยุ นในคุ ณสมบั ติ ข องผู กู ที่ จ ะเป น ผู ป วย หรื อ ญาติ ผู ป ว ย
ที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ คูสมรสของผูปวยก็ได ในป 2553 ไดมีสถานพยาบาลเอกชนเขารวมโครงการ
10 โรงพยาบาลคือ


1. โรงพยาบาลกรุงเทพ
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
3. โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
4. โรงพยาบาลสมิติเวช (ทองหลอ)
5. โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร)
6. โรงพยาบาลพญาไท 1
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7. โรงพยาบาลพญาไท 2
8. โรงพยาบาลพญาไท 3
9. โรงพยาบาลเปาโล
10. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล (ศรีนครินทร)
โดยมี รูปแบบบริการ เปนสิ นเชื่ อประเภทที่ไม มีหลั กประกันเพื่อชํ าระคารั กษาพยาบาลและค าใชจ ายที่ เกี่ยวของ
ระยะเวลาผอนชําระสูงสุ ดไมเกิน 36 เดือน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 500,000 บาทตอผูกู 1 ราย อัตราดอกเบี้ยต่ําสุ ด
MRR+3.00% ตอป
สิ นเชื่ อที่ อยู อาศั ย การมี บ านเป นของ
ตนเองเปนความใฝฝนของทุกครอบครัว ธนาคารจึง
ไดนําเสนอบริการสินเชื่อที่อยูอาศั ย สําหรับลูกค า
ผูที่ต องการมีบ านเป นของตนเอง ซึ่ งรวมถึ งลู กค า
ผู ที่ อ าจจะติ ด ป ญหาเกี่ ย วกั บ หลั ก ฐานทางด า น
การเงิน ธนาคารพรอมใหบริการสินเชือ่ เพื่อแบงเบาภาระแกลูกคาดวยเงื่อนไขที่ชวยยืดระยะเวลาการผอนชําระเงิน
และมีคางวดทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของลูกคา เปดโอกาสใหผูที่เคยประสบปญหาเรื่องประวัติการผอนชําระ
สามารถยื่นขอสินเชื่อบานได บริการสินเชื่อที่อยูอาศัยมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบตามความตองการของลูกค า
ประกอบดวย
o สินเชื่ อบ าน (Home Credit) มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อเป นทางเลื อกของลู กค าที่ ต องการวงเงิ นกู
เพื่ อซื้ อบ านใหม แ ละเก าไว สํ าหรั บ การอยู อาศั ยของตนเอง หรื อครอบครั ว รวมทั้ งการปลู ก สร างบ านบนที่ ดิ น
ของตนเอง พรอมวงเงินกูอเนกประสงคเพือ่ ใชตกแตงและตอเติมที่อยูอาศัย หรือเพื่อซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เชน เฟอรนิเจอร เครื่องใชตางๆ เปนตน
o สิ น เชื่ อ บ า นเพิ่ ม สุ ข ( Re-finance) เป น บริ ก ารสํ า หรั บ ลู ก ค า ที่ ต อ งการจะไถ ถ อนหนี้ เ งิ น กู
ที่อยูอาศัย จากสถาบันการเงินอื่น พรอมสินเชื่ออเนกประสงค เพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล หรือเพื่อการลงทุน
ในกิจการ หรือเพื่อชําระเงินกูประเภทอื่นๆ หรือเพื่อเปนคาใชจายในการ Re-finance ในครั้งนี้
o สินเชื่อบานแลกเงิน (Home for Cash) ที่ทําใหฝนของลูกคาเปนจริง เพียงนําบานที่พักอาศัย
มาเปนหลักประกั นในการขอสิ นเชื่ อบานแลกเงิ น ลู กคาสามารถเลื อกเบิกเงินกู ครั้งเดียวหรื อวงเงินเบิกเกินบัญชี
โดยใหวงเงินสูงสุดถึง 95% ของราคาประเมิน และผอนชําระนานถึง 15 ป


สินเชื่อที่เพิ่มโอกาสรายยอย เพื่อเพิ่มโอกาสใหกับกลุมลูกคา
รายยอยในการเขาถึงบริการดานการเงินจากสถาบันการเงิน จากการศึกษา
กลุ มลู กค ารายย อย ที่ เป นลู กค าหลั ก ของธนาคาร พบว าลู กค าดี แต ขาด
คุณสมบัติตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินขนาดใหญ ทําใหขาดโอกาสทางเงิน
เช น พ อค า แม ค า คนขับแท็ กซี่ ที่มี แหล งรายได เป นเงิ นสดไมแนนอน และ
ไม มี statement หรื อ กลุ มลู กค าที่ ถู กแบล็ คลิ สต ในเครดิ ต บู โร เป นต น
เพื่อเพิ่มโอกาสใหลูกคา ธนาคารไดเสนอบริการสินเชื่อของธนาคาร ดังนี้
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o

สินเชื่อบุคคลที่มีทองคําเปนหลักประกัน 2 รูปแบบ

1.สินเชื่อทองแลกเงิน สําหรับลูกคาที่มีทองและมีแผนการใชเงินอยางชัดเจน แตยังตองการเก็บทอง
ไว ใส ในโอกาสต างๆ สามารถนํ าทองคํ ามาเปลี่ ยนเป น เงิ นสดได ทั นที ระยะเวลาการกู ยื ม 18 เดื อน ต อสั ญญา
พรอมจายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
2.สิ นเชื่อทองทั นใจ คื อ สินเชื่ อที่ ลูกคานําทองคํามาเป นหลักประกั นเพื่ อเปดวงเงิ นสดพรอมใช
ซึ่งลูกคาจะไดรับบัตร ATM ที่สามารถเบิกใชวงเงินผานตู ATM ของธนาคารไทยเครดิต และ ธนาคารกรุงไทยไดฟรี
ไมจํากัดจํานวนครั้ง (ในเขตพื้นที่) และสามารถเบิกใชวงเงินผานตู ATM ธนาคารอื่นๆ ทุกธนาคารฟรี 5 ครั้งแรก
ของเดือน หากไมกดเงินมาใชก็ไมตองเสียดอกเบี้ย


สินเชื่อเชาซื้อรถยนต
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตแบบลดตนลดดอก รูปแบบใหมของการเช า

ซื้อรถยนตที่ ใหอิสระในการวางแผนทางการเงิน มี มากจายมาก ตนลด ดอกลด
คางวดหมดเร็ว ไมคิดดอกเบี้ยลวงหนา ปดบัญชีกอนกําหนดไดสวนลดมากกวา
ประหยัดดอกเบี้ยกว าวิ ธีเดิมๆ เป นธนาคารแหงแรกในประเทศไทยที่ใหบริการ
ดวยบริการสินเชื่อที่หลากหลาย ไดแก

• สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม สําหรับผูกูที่ตองการซื้อรถใหมผาน
ผูแทนจําหนายรถยี่หอตาง ๆ ทั้งรถเกง รถกระบะ รถบรรทุก และรถประเภทอื่นๆ ภายใตเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด

• สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใชแลว ซึ่งธนาคารไดใหบริการสินเชื่อรถยนตอายุมากถึง 20 ป ทั้งที่
ซื้อขายผานตัวแทนจําหนายรถยนต และซื้อขายกันเองระหวางเจาของรถและผูซื้อ (รถบาน) เพื่อเปนการขยายฐาน
ลูกคาเปาหมายของธนาคาร


สินเชื่ อรถแลกเงิ น โดยเจ าของรถผู ถื อกรรมสิ ทธิ์ ในรถยนต ที่ กู นํ ามาขอสิ นเชื่ อเช าซื้ อผ าน

ธนาคาร เมื่อผานการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแลว จึงจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์เปนของธนาคาร

•

สิ นเชื่ อเพื่ อคนมีรถ (Auto for Cash) เป นสิ นเชื่อที่ มี รถยนต ที่ ผูกู เป นผู ถื อกรรมสิ ทธิ์

เปนหลั กประกัน โดยไม ตองโอนชื่อในใบคูมือจดทะเบียนรถยนต เพียงแตสงมอบใบคูมื อจดทะเบียนรถยนตและ
ชุดโอนลอยใหธนาคารเปนหลักประกันเทานั้น
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นอกจากนี้ธนาคารยังมีโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการขายรวมกับผูประกอบการจําหนายรถยนต
ทั้งรถยนตใหม และรถยนตเกา เชน โครงการทองเที่ยวสุขใจกับธนาคารไทยเครดิต แคมเปญแถมเบี้ยประกันภัย เปนตน


สิ น เชื่ อ เพื่ อ คนค าขาย เป น สิ น เชื่ อ

อเนกประสงคที่มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนและชวยเหลือ
ผูประกอบการรายยอยที่เคยประสบกับภาวะขาดสภาพคลอง
อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจแตปจจุบันธุรกิจมีศักยภาพ
ในการดํ า เนิ น ต อ ไปได หรื อ สนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการรายย อ ยให สามารถมี สถานประกอบธุ รกิ จ เป น ของตนเองหรื อ
เพิ่มสถานประกอบธุรกิจจากที่มีอยูเดิ ม โดยมีหลั กประกันในการขอสินเชื่ อ ไดแก ที่ดิ นวางเปลาซึ่งเปนที่ดินที่ ถือกรรมสิทธิ์
มาไมนอยกวา 3 เดือน หรือ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอาทิเชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย
โฮมออฟฟศ สถานประกอบการ สํานักงาน รานคา โชวรูม โกดัง เปนตน สินเชื่อดังกลาวแบงเปน 2 ประเภทคือ
-

ประเภทวงเงินกู (Term Loan) ระยะเวลากูสูงสุดไมเกิน 10 ป วงเงินสูงสุดไมเกิน 7.5 ลานบาทตอราย

-

ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ตออายุสัญญา ปตอป วงเงินสูงสุดไมเกิน 500,000 บาทตอราย

 สินเชื่ อเพื่ อธุ รกิ จ SME สํ าหรั บผู ประกอบการ
ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่ อสนั บสนุ นการลงทุ น ขยายกิ จการ
เสริมสภาพคลอง หรือรีไฟแนนซจากสถาบันการเงินเดิม โดยสามารถ
เลือกใชบริการไดหลากหลายตรงใจ เชน
วงเงิ นกูเบิ กเกินบั ญชี (Overdraft) บริ การทางการเงิ นสําหรั บผูประกอบการที่ ตองการเงิ นหมุนเวี ยนในธุ รกิ จ
เป นแหล งเงิ นทุ นระยะสั้ น โดยสามารถเบิ กถอนใช วงเงิ นจากบั ญชี กระแสรายวั นได อย างสะดวกสบายด วยเช็ คส วนตั ว
เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการชําระคาสินคา วัตถุดิบ หรือ คาบริการอื่นๆ ของธุรกิจ
วงเงิ นกู ระยะสั้ น (Short Term Loan) บริ การด านการเงิ นที่ ช วยเพิ่ มสภาพคล องและอํ านวยความสะดวก
ใหกับกิจการที่ตองการเงินลงทุนหมุนเวียนและเงินทุนสําหรับการดําเนินงาน การจัดหาวัตถุดิบ สินคาคงคลัง สินคาและบริการ
ลูกหนี้การคา รวมถึงคาใชจายอืน่ ๆ ในการดําเนินธุรกิจ
วงเงิ นกู ระยะยาว (Long Term Loan) บริ การทางการเงิ นสํ าหรั บกิ จการที่ ต องการแหล งเงิ นทุ นสํ าหรั บใช
ในการลงทุนในธุรกิจ หรือขยายธุรกิจ สําหรับคาที่ดิน คากอสรางอาคารโรงงานหรืออาคารสํานักงาน โกดังสินคา คาเครื่องจักร
หรือวัสดุอุปกรณตางๆ ทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการโอนยายวงเงินจากสถาบันการเงินเดิม
วงเงิ น ประเภทภาระผู ก พั น (Contingent Liability) ในหลากหลายรู ป แบบ เช น หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น
(Letter of Guarantee) การอาวัล (Aval) การรับรองตั๋วแลกเงิน (Acceptance) เปนตน
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สินเชื่อเพื่ อผู ประกอบการรานทอง บริ การทางการเงิ นสํ าหรับผูประกอบการร านทองโดยเฉพาะ เป นธนาคาร
เพียงแหงเดียวที่ใหบริการนี้ เพียงแตนําทองคําแทงหรือทองรูปพรรณมาเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร
เพื่อเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเพิ่มเงินลงทุน เพิ่มผลกําไร หรือตอยอดการลงทุนใหแกธุรกิจ
ผลิตภัณฑดานเงินฝาก
ธนาคารไดมุงเนนในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหมีความโดดเดน และ แตกตางจากธนาคารอื่น
ภายใตกลยุทธ การใชลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามภาวะเศรษฐกิจ และ การแขงขัน นั้น
แบงกลุมเงินฝากของธนาคารเปน 2 กลุม
1.กลุมเงินฝากแบบพิเศษ (Structured deposit)
กลุมผลิตภัณฑที่มุงเนนการพัฒนาใหตอบสนองความตองการของลูกคา หรือ เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยแกปญหา
ทางการเงินใหกับลูกคาได
1.1 กลุมลูกคาเปาหมาย มุงเนนที่กลุมลูกคารายยอยเปนหลัก โดยพัฒนาผลิตภัณฑใหรองรับและตอบสนอง
ตามชวงอายุและความตองการของลูกคาที่แตกตางกันดังนี้
 กลุมลูกคาชวงอายุ วัยเด็ก ถึง วันเริ่มตนทํางาน รวมถึงกลุมพอคาแมคาที่ไมมีรายไดประจํา เปนกลุม

ลูกค าที่ มีความตองการเก็ บออมเงินเพื่อการศึกษาในอนาคต หรื อ เพิ่งเริ่มมีรายได ยังไมมี เงินกอน
หรือ มีเปาหมายอยากมีเงินกอน เพื่อเรียนตอ ซื้อรถ หรือ ซึ้อบาน
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ ไดแก เงินฝากออมทรัพยรายเดือนเพิ่มคา Up to you เงินฝาก
ปลอดภาษี เงินฝากออมทรัพยเพิ่มคา
 กลุ มลู กค าช วงอายุวั ยเริ่มสร างครอบครั ว เป นกลุ มลู กค าที่ มีเริ่มมีหนาที่การงานมั่ นคงขึ้ น มีรายได

เพิ่ ม ขึ้ น ช ว งอายุ 26 -39 ป มี บุ ตร มี ภ าระค าใช จ ายการผ อ นบ าน ผ อนรถ หรื อแผนขยั บขยาย
ครอบครัว หรือ มีเงินกอนที่ตองการหาผลตอบแทน
ผลิ ตภัณฑ ที่ ตอบสนองความตองการ ได แก เงินฝากออมทรั พยรายเดื อนเพิ่ มคา Up to you เงินฝาก
ออมทรัพยเพิ่มคา เงินฝากออมทรัพยเพิ่มคาทันใจ เงินฝากปลอดภาษี เงินฝากประจําระยะสั้น
 กลุมกลุมคาชวงอายุวัยหนาที่การงานมั่นคง จนถึง วัยเกษียณ ชวงอายุ 40 ปขึ้นไป เปนกลุมลูกคา

ที่มีการงาน และ การเงินที่มนั่ คง มุงแสวงหาผลตอบแทนที่สูง มีทางเลือกในการออมที่หลากหลาย
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ ไดแก เงินฝากออมทรัพย เพิ่มคาทันใจ เงินฝากประจํารับดอกเบี้ ย
รายเดือน เงินฝากออมทรัพยเพิ่มคารับดอกเบี้ยรายเดือน ตั๋วแลกเงิน
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1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ
 ลักษณะของผลิ ตภั ณฑ มีความแตกต างจากผลิ ตภั ณฑ เงินฝากปกติทั่ วไป เชน มี การจายดอกเบี้ ย

ลวงหนา การจายดอกเบี้ยรายเดือน ผสมผสานจุดเดนของบริการฝากประจํา กับออมทรัพยไวดวยกัน
ใหอัตราดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ดังนี้
 เงินฝากออมทรัพย เพิ่ มคา เป นบั ญชีเงินฝากออมทรั พย ที่

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา และไดรับความคลองตั ว
สูงแบบออมทรั พย รั บดอกเบี้ยรายเดือน สะดวกฝาก ถอนได
ทุกวัน ไมมีขอจํากัด ยิ่งฝากมาก ยิ่งไดรับดอกเบี้ยมาก สามารถฝากผานไปรษณียไทยกวา
1,200 สาขา พรอมเบิกใชสะดวกผานบัตร ATM

 เงิ นฝากออมทรั พยเพิ่ มคาทั นใจเป นบั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย
พิ เ ศษที่ ใ ห ด อกเบี้ ย ทั น ที ใ นวั น ที่ ฝาก เพื่ อ เพิ่ ม ความคล อ งตั ว
ใหกั บลู กคา พร อมรั บดอกเบี้ยในอัตราสู งเหมือนเงินฝากประจํ า
โดยลู กค าสามารถเลื อกฝากได หลายขนาด ตั้ งแต 50,000 บาท
100,000 บาท 300,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท
และสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดการฝาก 6 เดือน หรือ
12 เดื อน ได ตามความต องการของลู กค า เพื่ อให ลู กค าได รั บประโยชน ในการฝาก
อย างเต็ มที่ พร อมคล องตั วแบบออมทรั พย ถอนก อนระยะเวลาที่ กํ าหนดได โดยได รับ
ดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพยปกติ
 เงินฝากปลอดภาษี เปนบัญชีเงินฝากที่กระตุนและเสริมสรางวินัยในการออมใหกับลูกคา
รายย อ ยได เป นอย า งดี โดยที่ ลูก ค าจะได รับยกเว น การหั ก ภาษี ณ ที่ จ า ยจากดอกเบี้ ย
เงิ นฝาก ตามหลั กเกณฑ ของกรมสรรพากร

พร อมรั บดอกเบี้ ยสู ง ในอั ตราคงที่ ตลอด

ระยะเวลาการฝาก 24 เดื อน หรื อ 36 เดื อน นําฝากในลักษณะการทยอยฝาก เดือนละ
เทาๆกัน เริ่มตนเพียงเดือนละ 1,000 บาท ฝากสะดวกพรอมฟรีคาธรรมเนียม ดวยบัตรฝาก
เงินทันใจ ที่ไปรษณียไทยกวา 1,200 แหง
 เงินฝากออมทรัพยรายเดือนเพิ่มคา Up to you เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยรูปแบบใหม

ที่ ส ง เสริ ม การเก็ บ ออมให กั บ ลู ก ค า ที่ ต อ งการเงิ น ก อ น เพื่ อ ใช จ า ยตามที่ ต อ งการได
ที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ เหมือนฝากประจํา โดยทยอยฝากเดือน(งวด) ละเทาๆกัน
เริ่มตนเพียงเดือนละ 1,000 บาท เปนระยะเวลา 24 เดือน (งวด) พรอมความคลองตัวแบบ
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ออมทรัพยที่สามารถถอนใชไดในระหวางระยะการฝากตามเงื่อนไขที่กําหนด หรือ สามารถ
ขาดฝากได แตตองนําฝากกลับเขามากอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
 คุณประโยชนของผลิตภัณฑตอลูกคา
 เงิ น ฝากที่ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค าได ต รงความต องการ และ เพิ่ ม ทางเลื อ ก

ในการออม เชน ในกลุมลูกคารายยอยทางเลือกในการออมมีไมมากนัก มักไมไดรับอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงเหมือนรายใหญ ธนาคารไดพัฒนามีบริการเงินฝากออมทรัพยเพิ่มคาทันใจ
ที่ใหอัตราดอกเบี้ยที่สงู กําหนดยอดฝากรองรับกลุมลูกคารายยอยไดมีโอกาสในการฝากเงิน
ที่ ให ผลตอบแทนสู ง อี ก ทั้ งยั งจ า ยดอกเบี้ ยให ทั น ที ในวั นฝาก เพื่ อที่ ให ลู กค า สามารถ
นําดอกเบี้ยไปใชหมุนเวียนไดกอนโดย ไมตองรอ
 เงิ นฝากที่ ช วยส งเสริ มการออมเพื่ อการมี เงิ นก อน อี กทั้ งเป นการอ างอิ งถึ งวิ นั ยการออม

ของลู กค าในกลุ มที่ ไม มี รายได ประจํ าได อี กด วย เช น เงิ นฝากออมทรั พย รายเดื อนเพิ่ มค า
Up to you เงินฝากปลอดภาษี ที่แสดงถึงวินัยในการออมที่ดีของลูกคากลุมนี้ได
2.กลุมเงินฝากแบบปกติทั่วไป (General deposit)
2.1 กลุ มลูกค าเป าหมาย มุ งให บริ การทุ กกลุ มลู กค า ทั้ งบุคคลธรรมดา และนิติ บุ คคล ทุกช วงวั ย ตามความ
ตองการทางเงิน ของลูกคาไดหลากหลาย ไมวา เพื่อเก็บออม เพื่อหมุนเวียน หรือเพื่อการใชจาย
2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ เปนบริ การเงิ นฝากที่ มุงเน นการใหบริการที่หลากหลาย รองรั บบริ การทางการเงิ น
ขั้นพื้นฐานของลูกคา โดยใชเปนบัญชีที่รองรับธุรกรรมใชจายหมุนเวียน หรือ เพื่อการเก็บออม ดังนี้
 เงินฝากกระแสรายวันเพิ่มคา ที่ใหความตัวกับผูฝากที่ตองใชเงินหมุนเวียนจํานวนมาก ทั้งสะดวก และ

ปลอดภัยในการเบิกถอนเงินดวยเช็ค และตรวจสอบรายการเดินบัญชีผาน Statement ที่ธนาคารจัดสงให
ทุกเดือนพรอมรับดอกเบี้ยรายเดือน
 เงิ น ฝากออมทรั พ ย เป น บั ญ ชี เ งิ น ฝากประเภทออมทรั พ ย ที่ มี ส มุ ด คู ฝ ากเพื่ อ ใช เ ป น หลั ก ฐาน

ในการรับฝากเงินเพื่อทําธุรกรรมฝาก ถอนหรือโอน เหมาะสําหรับบุคคลที่ตองการออมเงินระยะสั้น และ
มีการหมุนเวียนเงินใชจายประจํา สะดวก คลองตัวยิ่งขึ้นดวยบัตร ATM สามารถใชควบคูไปกับผลิตภัณฑ
หรือบริการอื่นๆ ของธนาคาร เชน บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชําระคาสินคาและบริการตางๆ
 เงินฝากประจํา ที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูง ตลอดระยะเวลาการฝาก ที่มีระยะเวลาใหเลือกฝากไดตั้งแต 3 เดือน

ถึง 36 เดือน ทั้งรูปแบบสมุดคูฝาก (Passbook) หรือ ใบรับฝากเงิน (Fixed Deposit Receipt)
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2.3 คุณประโยชนของผลิตภัณฑตอลูกคา มีบริการเงินฝากที่หลากหลายใหลูกคาเลือกใชบริการตามความตองการ
และยังไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงดวย
ในป 2553 ที่ผานมา ธนาคารไดมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อสงเสริมการฝากเงินอยางตอเนื่องตลอดป เพื่อตอกย้ํา แบรนด
ธนาคารใหเปนที่รูจักเปนวงกวาง อีกทั้งยังเปนการสรางฐานลูกคาเงินฝากรายใหม อาทิ



โปรโมชั่นเปดสาขาใหม สรางฐานลูกคา และ สรางการรับรูแบรนดใหเปนที่รูจัก



โปรโมชั่นเงินฝากอัตราดอกเบี้ย 5% สําหรับลูกคาที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ผานธนาคาร



โปรโมชั่นสงเสริมการลงทุนในตั๋วแลกเงินของธนาคาร

ผลิตภัณฑดานหนวยลงทุน (กองทุนรวม)
การลงทุนในกองทุนรวม เปนทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงมากกวาการฝากเงิน
กับธนาคาร โดยอาจจะไดรับผลตอบแทนที่มากกวาเงินฝากได ซึ่งตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2555 เปนตนไป การออมเงิน
ในรู ปการฝากเงิ นจะไดรับความคุ มครองจากสถาบั นคุมมครองเงินฝากเพียง 1 ล านบาท ดั งนั้น เพื่อใหลูกคามี ชองทาง
การบริหารเงิ นโดยจัดพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ ยงอยางมี ประสิ ทธิ ภาพในจุ ดบริ การเดียวกั น และเพิ่ มโอกาส
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ในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ธนาคารขอรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0022-01 การจําหนาย
หนวยลงทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด และ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
 กลุ ม ลู ก ค า เป า หมายหลั ก กลุ ม ลู ก ค า เงิ น ฝากของธนาคาร โดยการจั ด แบ ง กลุ ม ลู ก ค า แบ ง ตาม
วัตถุประสงคในการลงทุน และ ระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา


ลักษณะผลิตภัณฑการลงทุน ประเภทกองทุนที่นําเสนอใหลูกคาเงินฝาก ดังนี้
o กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเนนการลงทุนในตราสารหนี้

หรือเงินฝาก ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบ เหมาะกับผูล งทุนที่รับความเสี่ยงไดต่ํา
o กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเนนการลงทุนในตราสารทุน

ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบ เหมาะกับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดสูง
o กองทุ น รวมแบบผสม ที่ มี น โยบายการลงทุ น ผสมกั น ระหว า งตราสารหนี้ แ ละตราสารทุ น

เหมาะกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดในระดับปานกลาง
o กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) คือ กองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุ น

โดยทางการสนั บ สนุ น ให จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส ว นผู ล งทุ น สถาบั น ที่ จ ะลงทุ น ระยะยาว
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว จะไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีที่มากกวาการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
ได รับ การยกเว น ภาษี เ งิ นได ใ นอั ต ราไม เ กิ น ร อยละ 15 ของเงิ น ได พึ งประเมิ น หรื อ สู ง สุ ด
ไมเกิน 500,000 บาท ผูลงทุนจะไดรับประโยชนจากการประหยัดภาษีเงินไดทันที ตั้งแตปแรกที่
เริ่มลงทุน
o กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค

ในการส ง เสริ ม การออมและการลงทุ น ของบุ ค คล เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มไว สํ า หรั บ
การเกษี ยณอายุที่ มี คุณภาพ ผู ลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ จะได รับสิ ทธิประโยชน
ทางภาษีที่มากกวาการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ได รับ การยกเวั น ภาษี เ งิ นได ใ นอั ต ราไม เ กิ น ร อยละ 15 ของเงิ น ได พึ งประเมิ น หรื อ สู ง สุ ด
ไมเกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ใหนับรวมเงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
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การขยายธุรกิจ
ธนาคารไดขยายธุรกิจผานการซื้อกิจการ บริษัท ธนบรรณ จํากัด ที่เปนผูดําเนินธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อจักรยานยนต
ที่มีสวนแบงการตลาด ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เปนอันดับ 3 ภายใตแผนการจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ซึ่งทําใหธนาคารสามารถสร างการเติบโตด านรายได และ ผลกํ าไร อี กทั้ งยังเปนการขยายประเภทการให บริการทางเงิ น
แกลูกคารายยอยเพิ่มเติมจากบริการที่มีอยูแลวในปจจุบันใหสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของลูกคาได
ธนาคารซื้อบริ ษัท ธนบรรณ จํากัด เมื่ อวั นที่ 11 ธันวาคม 2552 โดยถื อหุ น
รอยละ 99.99 เปนเงินลงทุน 571.22 ลานบาท บริษัททําธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต
มีสินทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2553 รวมจํานวน 656.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.88
ของสินทรั พย รวมของธนาคาร เป นลู กหนี้ตามสั ญญาเช าซื้ อจํ านวน 22,933 ราย
คิดเปนเงิน 616.56 ลานบาท ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป มีกําไรตอเนื่อง โดยป
2553 มีกําไรสุทธิ 39.76 ลานบาท มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อคางชําระเกิน 3 เดือน
จํานวน 33.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.96 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อทั้งหมด

บริษัท ธนบรรณ จํากัด ประกอบธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต
ที่ตั้ง เลขที่ 121 อาคารอาร.เอส.ทาวเวอร ชั้น 25 หองชุดเลขที่ 121/76 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
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ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมี นโยบายในการจั ด โครงสร างองค กรที่ เหมาะสมและเอื้ อต อการบริ หารความเสี่ ยงด านต างๆ รวมถึ ง
มี การกํ า หนดหน า ที่ ของแต ละฝ ายงาน ตลอดจนการแบ งแยกหน าที่ ความรั บ ผิ ดชอบและสายการรายงานอย า งชั ดเจน
สอดคลองกับหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยโครงสรางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม มีดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร ทํ าหน าที่ พิจารณาอนุ มัติ นโยบายและหลั กการด านการบริ หารความเสี่ยงทุ กประเภท
ของธนาคาร กํ าหนดกรอบความเสี่ ยงและขอบเขตความเสี่ ยง รวมถึ งดู แลให มี ระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธ
ของธนาคาร ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนวางกลยุทธในการระบุ ประเมิน ดูแล
และติดตามปริมาณความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม และอนุมัติกรอบการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ทํ าหนาที่ตรวจสอบประสิทธิผลและความเพี ยงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ห าร ทํ าหน าที่ กํ ากั บดู แ ลการบริ หารความเสี่ ยงให เป นไปตามนโยบาย กลยุ ทธ แผนงาน
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ( ALCO) ทําหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงสภาพคลอง
ในระดับปฏิบัติการ กลุมบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและตลาด (Operation and Market Risk Management
Group) และฝ ายบริหารความเสี่ ยงดานเครดิต (Credit Risk Management Department ) รับผิ ดชอบในการวั ดผล และ
ติ ดตามความเสี่ ยงที่ เ กิ ดขึ้ นจากการดํ าเนิ นธุ รกิ จ ของธนาคาร รวมทั้ ง พั ฒนาเครื่ องมื อที่ เหมาะสมเพื่ อใช ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด า นต าง ๆ ซึ่ ง จะช วยให สามารถประเมิ นและควบคุ มขนาดของความเสี่ ย งในการดํ าเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร
พรอมทั้งประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสมตามนโยบาย
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การบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ของธนาคาร
1.การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ คื อ ความเสี่ยงที่ เกิดจากการกํ าหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบั ติ
ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน หรือการ
ดํารงอยูของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ดั งนั้น คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดั บสูง จึ งไดรวมกันวางแผน
กลยุทธและแผนดําเนินงานอยางรอบคอบ สงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พรอมทั้งจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานภายใน
ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัติ อาทิ การจัดองคกร บุคลากร งบประมาณ ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและจัดการกับปญหาของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป 2553 ธนาคารยังคงใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีกระบวนการ
กําหนดและทบทวนแผนกลยุ ทธ รวมถึ งการติ ดตามผลดํ าเนิ นงาน ที่มี ประสิ ทธิ ผลและสอดคล องกั บปจจั ยภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน หรือการดํารงอยูของกิจการ นอกจากนี้ ธนาคารมีการควบคุม
ระดั บ ความเสี่ ยงด านกลยุ ท ธ ให อ ยู ภายใต ระดั บความเสี่ ยงด านกลยุ ท ธ ที่ ยอมรั บได ป จจุ บั น ธนาคารได มี การจั ดทํ า
แผนกลยุ ทธ ระยะเวลาประมาณ 3-5 ป เพื่ อใช เป นกรอบในการวางแผนธุ รกิ จ แผนงบประมาณ ด วยวิ ธี การบริ หารแบบ
ผสมผสาน โดยมี การใช ทั้งวิธีจากบนลงลาง(Top Down) และวิธีจากลางขึ้นบน (Bottom Up) แผนปฏิ บัติงานประจําป
โดยธนาคารไดมีการจัดทําประมาณการทางการเงินที่มีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทั้งปจจัยภายในและ
ปจจั ยภายนอกต างๆ อีกทั้ งยั งมี การพิ จารณาในมิ ติ ของความสอดคล องของแผนการดํ าเนิ นงาน และงบประมาณกั บ
แผนกลยุทธ และมิติของความเพียงพอของแผนการดําเนินงานที่จะทําใหธนาคารสามารถบรรลุเป าหมายตามแผนกลยุทธ
รวมทั้งการวางแผนเงินกองทุนของธนาคารให เพียงพอตอการขยายธุ รกิจ และรองรั บความเสี่ยงดานตางๆของธนาคารและ
ระบบการเงินอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดวาในชวงเริ่มตนของธนาคาร นั้น ธนาคารไดดําเนินกลยุทธการขยายตัวอยาง
ระมัดระวัง โดยมีการใหสินเชื่อในกลุมลูกคาหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ํา ซึ่งอาจใหผลตอบแทนไมมากนัก นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังไดลงทุนระบบโครงสรางสถาปตยกรรมพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน เพื่อชวยในการบริหารจัดการธุรกิจ และ
บริหารความเสี่ยงตางๆ เปนผลใหธนาคารมีผลประกอบการขาดทุนในชวงเริ่มตนธุรกิจ แตฐานะทางการเงินของธนาคารจะมี
ความมั่นคงสูง จากการที่ธนาคารไดดําเนินการเพิ่มทุนอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางเงินกองทุนใหแข็งแกรง ความตอเนื่อง
ของกลยุ ทธ ดังกล าวมีสวนชวยอยางมากตอการวางรากฐานดานคุ ณภาพสินทรั พย ที่ดี ให แก ธนาคาร ทําให ในป 2553 นี้
ธนาคารสามารถเพิ่ มผลตอบแทนจากการให สินเชื่ อที่ สอดคล องกับความเสี่ ยงได มากขึ้ น ประกอบกั บการบริ หารจั ดการ
โครงสร างเงิ น ฝากให มี ความเสี่ ยงด านสภาพคล องในระดั บ ต่ํ า สามารถบริ หารส วนต างอั ตราดอกเบี้ ย ได อย างยื ดหยุ น
รวมทั้งการจัดโครงสร างองคกรที่ สอดคลองกั บกลยุทธ โดยมีอัตรากํ าลังที่เพียงพอ ธนาคารจึงสามารถสรางการเติบโตของ
สินทรัพยพรอมกับผลกําไรไดในที่สุด โดยธนาคารมีผลประกอบการกําไรสุทธิในป 2553 จํานวน 52.3 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับผลขาดทุน 104.5 ลานบาทในป 2552 อีกทั้งยังสูงกวาเปาหมายผลกําไรสุทธิของธนาคารที่ 50.0 ลานบาท
ในส วนของเงิ นกองทุ นนั้ น ณ สิ้ นป 2553 ธนาคารมี เงิ นกองทุ นทั้ งสิ้ น 1,458.78 ล านบาท คิ ดเป นอั ตราส ว น
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงรอยละ 14.39 สูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่รอยละ 8.5 ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
การใช เงิ นกองทุ นอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ กล าวคื อ ธนาคารได มี การจั ดโครงสร างประเภทสิ นเชื่ อให มี การกระจายน้ํ าหนั ก
ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมุงเนนขยายสินเชื่อไปยังกลุมลูกคาที่มีน้ําหนักความเสี่ยงต่ํามากขึ้น ควบคูไปกับการขยายสินเชื่อ
ลูกค ารายยอยที่มี ขนาดวงเงิ นที่ต่ํ าลง เปนผลให ธนาคารมี ลูกหนี้ ที่ เขาเกณฑ รายย อยตามหลั กเกณฑ Basel II มากขึ้ น
จากวงเงิน 9.18 ลานบาทตอราย (9,896 ราย) ณ สิน้ ป 2552 เปนวงเงิน 16.30 ลานบาทตอราย (15,563 ราย) ณ สิ้นป 2553
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2. ความเสี่ ยงด านตลาด (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเคลื่ อนไหวของอั ต ราดอกเบี้ ย
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
หากพิ จ ารณาตามธุ ร กรรมที่ มี อ ยู ข องธนาคาร ธนาคารจะมี ค วามเสี่ ย งด า นตลาดจากธุ รกรรมในบั ญ ชี
เพื่ อการธนาคารที่ มาจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ ย และราคาตราสารทุ น โดยภาพรวมธนาคารมี ความเสี่ ย ง
ดานตลาดในระดับต่ํา เนื่องจากสินเชื่อสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทําใหสามารถปรับตัวตามสภาวะดอกเบี้ยในตลาด
ไดทันเหตุการณ และเงินฝากซึ่งเปนแหลงเงินทุนสวนใหญของธนาคารมีการกระจายอายุครบกําหนดที่เหมาะสม ในสวนของ
เงิ นลงทุ นสวนใหญ เป นการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ ที่มี อายุโดยเฉลี่ ยต่ํ ากวา 1 ป เพื่อใช ในการดํ ารง
สภาพคลองตามกฎหมาย รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีอยางใกลชิด
ในการบริ หารความเสี่ ยงดานตลาด ธนาคารกําหนดนโยบายในการทําธุ รกรรมในบั ญชี เพื่ อการธนาคาร รวมทั้ ง
นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง โดยมี คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริหารสิ นทรั พย และหนี้ สิน ( ALCO) และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รั บผิดชอบในการกํ าหนดนโยบายการทําธุ รกรรม การบริหารความเสี่ยง และติ ดตามดูแล
ความเสี่ยงเปนรายเดือนอยางสม่ําเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงดวยการกําหนดเพดานความเสี่ยง และระดับสัญญาณ
เตือนภัย
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารมีการดําเนินกลยุทธปรับโครงสราง
งบดุ ลของธนาคารให สอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางดอกเบี้ ย ในอนาคต และให เ คลื่ อ นไหวอยู ใ นกรอบความเสี่ ย งที่ กํ า หนด
โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ย และพฤติกรรมของลูกคาอยางใกลชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงใหสะทอน
กับความเปนจริงมากที่สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ยงดวยความถี่มากขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสินทรัพย
และหนี้สินอยางมีนัยสําคัญ โดยมีการจัดทํารายงาน Repricing Gap เพื่อใชในการติดตามความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และ
ประเมิ น ความอ อนไหวต อรายได ดอกเบี้ ยสุ ทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดื อนข างหน า
ภายใตสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยรอยละ1-2 ของรายการสินทรัพยและหนี้สินทุกประเภทตามระยะเวลา
นอกจากนี้ธนาคารมีการจําลองสถานการณการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารรายไดดอกเบี้ยสุทธิใหมีเสถียรภาพ
ไมวาทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในสวนของการบริหารความเสี่ยงดานราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารไมมีนโยบายที่จะทําธุรกรรม
เพื่ อ การค า โดยการลงทุ น ตราสารทุ น ในบั ญชี เพื่ อการธนาคาร อย างไรก็ ตามธนาคารได รั บตราสารทุ นรายการหนึ่ ง
จากการปรั บปรุ งโครงสร างหนี้ ซึ่ งที่ ไม ใช หลั กทรั พย ในความต องการของตลาดและมี มู ลค าเงิ นลงทุ นน อยมาก จึ งไม มี
ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
3. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไมสามารถชําระเงินตามภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถ
จั ดหาเงิ น ทุ นได แต ด วยต นทุ น ที่ สูง เกิ น กว าที่ จะยอมรั บได ซึ่ งอาจส งผลกระทบต อ รายได และเงิ นกองทุ นของธนาคาร
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล องของธนาคาร มุงเน นการลงทุ นในสิ นทรัพย ที่ มี คุ ณภาพและกระจาย
ความเสี่ยงอย างเหมาะสมทั้ งในส วนของสินทรัพยสภาพคลองและแหลงเงินทุน ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงธนาคาร
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กําหนดใหมีการจัดระดับเตือนภัยดานสภาพคลอง (Management Action Triggers) เพื่อเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณ
ให กั บผู บริ หาร โดยบริหารควบคู กั บระบบเตื อนภั ยล วงหน า (Early Warning System) พร อมทั้ งได จั ดให มี แผนฉุ กเฉิ น
ดานสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) เพื่อกําหนดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
ในตลาดซึ่งมีผลตอสภาพคลองของธนาคาร โดยธนาคารมีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง เพื่อใหมั่นใจวา
สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด และมีความสัมพันธที่ดีกับแหลงเงินทุนทําใหเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีตนทุน
เหมาะสมในเวลาที่ ต องการ รวมทั้ งให ธนาคารมี สภาพคล องและผลตอบแทนเหมาะสมกั บ สภาวะในแต ละช ว งเวลา
โดยมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ
ธนาคารมีเครื่องมือติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลอง ไดแก อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก อัตราสวน
สินเชื่อตอเงินฝาก การกระจุกตัวของแหลงเงิน และการใช Liquidity Gap หรือ Maturity Ladder ติดตามกระแสเงินสดรับ/จาย
ในภาวะปกติ โดยมีการปรั บพฤติ กรรมใหสอดคล องกั บความเปนจริง รวมทั้งทดสอบค าดังกลาวในภาวะวิ กฤติ เพื่อเตรียม
แหลงเงินทุนรองรับ
ธนาคารกําหนดใหมีตัวบงชี้ความผิดปกติของสภาพคลองทางการเงินในระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดาน
ความเสี่ ยง โดยการกํ าหนดเพดานความเสี่ยงสภาพคลอง (Liquidity Risk Limits) ที่ครอบคลุมทั้งกรณีสถานการณปกติ
(Behavioral Scenarios) และสถานการณฉุกเฉิน (stress-test Scenarios) เพื่อสะทอนสภาวะตลาดและสถานะ ของธนาคาร
ในปจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองไดทันตอเหตุการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
ธนาคารไดจัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลอง เพื่อรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล องทั่วไป และภาวะ
วิกฤตที่ไมมีสัญญาณเตือนลวงหนา รวมทั้งผลกระทบจากการบังคับใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551
โดยการกําหนดสมมติฐานที่อาจไดรับผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝากเงินในระดับตางๆ กําหนดวิธีการรองรับปญหา
สภาพคลอง โดยมีการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอยางชัดเจน
โดยภาพรวม ธนาคารมี ค วามเสี่ ย งด า นสภาพคล อ งในระดั บ ต่ํ า โดยมี น โยบายดํ า รงสภาพคล อ งขั้ น ต่ํ า
เพื่อรองรับการดําเนินธุรกรรมระหวางวันไมต่ํากวารอยละ 12 ของเงินฝากรวม ในขณะที่เกณฑทั่วไปในการดํารงสภาพคลอง
ที่ธนาคารแห งประเทศไทยกํ าหนดอยู ที่ รอยละ 6 นอกจากนี้ เงินลงทุนส วนใหญของธนาคารอยู ในพันธบัตรรั ฐบาล หรื อ
ที่รัฐบาลค้ําประกัน ซึ่งอยูในความตองการของตลาดและมีสภาพคลองสู ง รวมทั้ งมี การบริ หารจัดการที่ดีอยางใกลชิดและ
ทันตอเหตุการณ
4. ความเสี่ ยงด านปฏิ บัติ ก าร (Operational Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผิ ด พลาด
หรือความไมเพียงพอของ กระบวนการทํางาน พนักงาน ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณหรือปจจัย
ภายนอก ซึ่ งจะส งผลกระทบตอรายได และเงิ นกองทุ นของธนาคาร โดยรวมถึ งความเสี่ ยงด านกฎหมายดวย ความเสี่ ยง
ดานปฏิบัติการถือเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่ธนาคารจะตองมีการบริหาร ติดตามและควบคุมอยางใกลชิดในทุกกระบวนการ
ดําเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารไดจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คูมือการปฏิบัตงิ านที่มีมาตรฐาน
เดี ยวกั นทั้งองค กร จั ดอบรมและสื่ อสารให พนักงานมี ความรูความเขาใจและตระหนั กในเรื่องความเสี่ ยงด านปฏิ บัติ การ
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การจัดทําเครื่องมือตางๆตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยที่จะนํามาใชในการระบุ ประเมิน ติดตาม และควบคุมหรือ
ลดความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก ารที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง มี ห น ว ยงานเฉพาะในการดู แ ลความเสี่ ย งด า นทุ จ ริ ต จาก
บุคคลภายนอก โดยทีมป องกันการทุจริต ทําการติดตามและตรวจสอบปจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติของธนาคาร เพื่อใหการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในป 2553 ฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการไดพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในดานตางๆ ดังนี้
 การพัฒนาระบบการทํางานภายใน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยปรั บ
บทบาทของผูชํานาญการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Specialist) ของ ทุกฝายงาน
ขององคกร ซึ่งเปนผูที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานในหน วยงานเปนอยางดี ใหทําหนาที่ ในการ
สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในหนวยงานตนเอง ประสานงาน และ
ติดตามความคืบหน าในการประเมินและการควบคุ มความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นในหน วยงานรวมกับฝ าย
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ธนาคารไดปรั บปรุงแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องให
มีประสิทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น โดยกําหนดธุรกรรมขั้ นต่ํ าที่ ต องดําเนินงาน เพื่อให มั่ นใจไดว าในกรณี ที่
เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ น ธนาคารจะยั งสามารถใหบริการสํ าหรับธุรกรรมงานที่ สําคั ญแกลูกค าหรือคูค าของ
ธนาคารไดอยางตอเนื่อง หรือกลับสูการดําเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ธนาคารไดทํ า
การทดสอบและทบทวนแผนดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดจริงอยาง
มีประสิทธิภาพ
 จัดทําตารางวัดระดับความเสี่ยง (Risk Mapping) เพื่อใหสามารถแบงระดับหรือจัดลําดับความสําคัญ
ของการดําเนินการปรับปรุง ควบคุมและลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุ มดวยตัวเอง(Risk and Control Self Assessment : RCSA)
เป นเครื่ องมื อที่ จะใช พั ฒนากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด านปฏิ บั ติ การในทุ กระดั บหน วยงาน
ของธนาคาร โดยทุกหนวยงานจะตองมีการประเมินความเสี่ ยง และประสิ ทธิภาพของการควบคุ ม
ความเสี่ ยงของตนเอง รวมทั้ ง ดํ าเนิ น การทบทวน และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านอย า งสม่ํ าเสมอ
ซึ่งเป นส วนสํ าคั ญในการลดความเสี่ ยงด านปฏิ บัติ การและเพิ่ มความมั่ นใจในการแก ปญหาให ได
ภายในเวลาที่เหมาะสม
 การดําเนิ นการเพื่อเสริมสรางกระบวนการและจิตสํานึกในการบริ หารความเสี่ ยงดานปฏิ บัติ การให
เกิดขึ้นในทุกระดับขององคกร โดยจัดอบรมและสื่อสารนโยบายและความรูเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงดานปฏิบั ติการอยางตอเนื่อง เพื่ อให พนักงานทุ กคนไดรับทราบนโยบาย มี ความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความเสี่ยงที่แฝงอยูในกระบวนการทํางานของตนเอง เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย
ที่มีตอธนาคาร
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 จัดทํ าระบบในการจั ดเก็ บข อมู ลความเสี ยหาย (OPERATIONAL RISK INCIDENT AND LOSS
MANAGEMNT) เพื่อรวบรวมเก็ บเป นฐานขอมู ลเพื่อวิเคราะห ความเสียหายและเหตุการณผิดปกติ
ที่เกิดจากความเสี่ ยงดานปฏิบัติการ และให มีระบบการจัดการความเสี ยหายและเหตุการณผิดปกติ
ที่ โปร งใสและมี ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อ นํ าข อมู ลดั ง กล า วไปใช ในการพั ฒนาแบบจํ า ลองเพื่ อทํ า ดั ช นี
ชี้วัดความเสี่ยง (KEY RISK INDICATORS) และเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
5.ความเสี่ยงดานเครดิ ต (Credit Risk)ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้ หรื อ
คูสัญญา ไมสามารถชําระหนี้ไดตามเงื่อนไขและขอตกลงตามสัญญา ซึ่งอาจเปนเพราะลูกหนี้หรือคูสัญญาประสบปญหา
ทางการเงิน หรื อจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา สงผลใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร ทั้ งนี้ความเสี่ยงดานเครดิตครอบคลุ ม
ไปถึงผลิตภัณฑทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยูบนงบดุล (On Balance Sheet) เชน เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วเงิน ตลอดจนธุรกรรมนอกงบดุล (Off Balance Sheet) เชน หนังสือสัญญาค้ําประกันประเภทตางๆ เปนตน
o โครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

การบริ หารความเสี่ ยงด านเครดิ ตของธนาคารอยู ภายใต ก ารกํ ากั บ ดู แลของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยมีเปาหมายเพื่อใหธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสรางองคกร กระบวนการ และ
ระบบงานดานเครดิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของธนาคาร และ
หลักเกณฑของทางราชการ
ธนาคารแบงโครงสรางการดูแลความเสี่ยงดานเครดิตบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยจัดโครงสรางองคกรดานเครดิต
ใหมีการถวงดุล (Check and Balance) โดยการแยกหนวยงานดานการตลาดสินเชื่อ และหนวยงานดานการวิเคราะหและ
อนุมัติสินเชื่อ ออกจากกันอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามการกําหนด หรือปรับปรุงกระบวนการเครดิตของธนาคาร หนวยงาน
ที่ มี ความเกี่ ย วข องจะร ว มกั นดํ าเนิ น การ เพื่ อให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ภายใต ความเสี่ ยงที่ เหมาะสม โดยมี หน วยงาน
ดานการกํากับและสอบทานทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร
o อํานาจกระทําการ

คณะกรรมการธนาคารเปนผูอนุมัติ อํานาจกระทําการของผูบริหารและคณะกรรมการชุดตางๆ โดยอํานาจกระทํ า
การครอบคลุ มทั้ ง อํ านาจอนุ มั ติ สินเชื่ อ อํ านาจการรั บความเสี่ ยงประเภทต างๆ เป น ต น โดยกระจายอํ านาจอนุ มั ต ิ ตาม
ความเหมาะสม และพยายามกําหนดใหอํานาจอนุมัติเปนไปตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Authority) โดยอํานาจอนุมัติ
สินเชื่อจะถูกกําหนดทั้งในรูปองคคณะ และในรูปตัวบุคคล ดังนี้
1. ผูมี อํานาจอนุ มัติ ระดั บองค คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
พิจารณาสิ นเชื่ อ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสิ นเชื่ อ ทําหน าที่ อนุ มัติ สินเชื่ อแตละประเภทตามอํานาจ
กระทําการที่กําหนด
2. ผูมีอํานาจอนุมัติระดับตัวบุคคล ธนาคารมีการกํ าหนดผู มีอํานาจอนุมัติระดับบุคคลใหเป นผูมีอํานาจอนุมั ติ
สินเชื่อรายยอย(สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อยานยนต) เพื่อความคลองตัว และประสิทธิภาพในกระบวนการสินเชื่อ
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ทั้งนี้ในการอนุมัติ สินเชื่อจะกําหนดใหตองมีการอนุมัติรวมกันอยางนอย 2 คน(Co-Sign) ภายใตวงเงินอนุมั ติ
และอํานาจกระทําการที่ธนาคารกําหนด
o กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

 การพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ
กระบวนการในการอนุมัติสินเชื่อและระบบงานของธนาคารไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะลูกค า
ความเสี่ยง และผลิตภัณฑ โดยธนาคารใหความสําคัญกับการแบงแยกหนาที่ระหวางผูดูแลลูกคากับผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อ
โดยแบ งแยกออกจากกั นอย างชั ดเจน เพื่ อให เกิดการถ วงดุ ลอํานาจ (Check and Balance) กล าวคื อ กลุ มลูกค าธุ รกิ จ
ซึ่งมีความตองการทางการเงินที่หลากหลาย จะมีผูดูแลลูกคาที่เขาใจถึงความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินของลูกคาเปนอยางดี
โดยผูดูแลลูกคาจะเปนผูจัดโครงสรางสินเชื่อและนําเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสม รวมถึงเปนผูจัดเตรียมและสนับสนุนขอมูล
ใหแกหนวยงานที่ทําหนาที่วิเคราะห ซึ่งเปนผูวิเคราะห และจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยง นําเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจ
ในการอนุมัติสินเชื่อตามที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ผูมีอนาจในการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจจะมีเฉพาะระดับคณะกรรมการเทานั้น
สําหรับกลุมลูกคารายยอย อาทิ สินเชื่อเชาซื้อรถยนต สินเชื่อที่อยูอาศัย ธนาคารใชกระบวนการมาตรฐาน และ
ระบบงานดานเครดิตตามประเภทผลิตภัณฑ กลาวคือธนาคารจะกําหนดหลักเกณฑขึ้นเพื่อใชเปนมาตรฐานเดียวกันภายใต
กรอบโครงการ (Product Program) ที่กําหนดขึ้น และมีการนํา Credit Scoring และขอมูลประวัติทางดานเครดิต (เครดิต บูโร)
มาใช เป นส วนหนึ่ งในการพิ จารณาภายใต ก รอบโครงการด วย เพื่ อให กระบวนการพิ จ ารณาสิ นเชื่ อมี ความกระชั บ และ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ธนาคารใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูล และตัวตน
ของลูกคาเปนอยางมาก ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบจะดําเนินการโดยหนวยงานที่ทําหนาที่ในการวิเคราะห และจัดทํารายงาน
การวิ เคราะห ความเสี่ ยง เพื่อนํ าเสนอขออนุมั ติ ตอผู มีอํ านาจในการอนุมั ติ สินเชื่อ ซึ่ งจะมี ทั้งในระดับคณะกรรมการ และ
ระดับรายบุคคลตามที่ธนาคารกําหนด
 การปฏิบัติการดานสินเชือ่ หลังการอนุมัติ
ธนาคารใชหลักการรวมศูนยงานปฏิบัติการดานสินเชื่อเพื่อใหการบริการดานสินเชื่อมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามที่ไดมีการอนุมัติ โดยรวมศูนยงานดานการจัดทําเอกสารสัญญา นิติกรรมดานหลักประกัน การตั้งวงเงินและ
การเบิกใชวงเงิน การเก็บรักษาเอกสารดานสินเชื่อ รวมถึงสนับสนุนขอมูลเครดิต
 การทบทวนคุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารให ความสํ าคั ญกั บการทบทวนคุ ณภาพสิ นเชื่ อเป น อย างมากโดยถื อว าเป นกระบวนการที่ สําคั ญ
ตอการพั ฒนามาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงด านเครดิ ตดิตของธนาคาร โดยกําหนดใหมี การทบทวนสิ นเชื่ อธุรกิจทุ กราย
ที่มี วงเงิ นหรื อยอดคงค างตั้ งแต 5 ลานบาท อย างน อยป ละ 1 ครั้ ง หรื อเมื่ อมี ป จจั ยที่ อาจส งผลกระทบกั บลู กหนี้ อย างมี
นัยสําคัญ
 การติดตามคุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารกํ าหนดให หนวยงานเก็ บเงินและเร งรั ดหนี้ สินดําเนิ นการประเมิ นคุ ณภาพสิ นเชื่ ออยางใกลชิ ดและ
สม่ํ าเสมอ และหากพบว ามี ลูกหนี้ รายใดที่ เริ่ มส งสั ญญาณที่ จะมี การผิ ดนั ดชํ าระหนี้ ธนาคารจะเข าดํ าเนิ นการโดยทั นที
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โดยยึดแนวทางการติดตามหนี้ที่จะตองเปนไปดวยความรวดเร็ว และมี ประสิทธิ ภาพสูงสุด ทั้งนี้ ผลการติดตามคุ ณภาพหนี้
ของลูกหนี้ทุกกลุมจะมีการรายงานใหผูบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อทราบอยางสม่ําเสมอ
 การแกไขหนี้
ธนาคารจะเริ่มเขาสูกระบวนการแกไขหนี้นับตั้ งแตลูกหนี้ประสบปญหา เพื่อใหลูกหนี้กลับมามีความสามารถ
ในการชําระหนี้เพิ่มขึ้น หรือเพื่อใหธนาคารเกิดความเสียหายนอยที่สุด และเพื่อก อใหเกิดประโยชนสูงสุ ดทั้งแกลูกหนี้และ
ธนาคารตอไป โดยแนวทางหรือวิธี ในการปรับปรุงโครงสรางหนี้จะต องสอดคลองกับหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กํ าหนด และเมื่ อมี การปรั บปรุ งโครงสร างหนี้ แ ล ว ก็ จะต องมี การติ ดตามดู แลคุ ณภาพหนี้ และรายงานให ผูบริ หาร และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่ออยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ ง
o เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของเครื่องมือที่ใชในการกลั่นกรองและจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้เปนอยางมาก
เนื่ อ งจากนํ า มาใช ใ นกระบวนการพิ จารณาสิ น เชื่ อ ได อ ย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ธนาคารจึ ง พั ฒนาและปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ
Credit scoring ให เหมาะสมกั บผลิ ตภั ณฑ สินเชื่ อในแต ละประเภท สํ าหรั บสิ นเชื่ อธุ รกิ จธนาคารได ปรั บปรุ งเครื่ องมื อ
Credit Rating ใหมีความเป นสากล และสามารถจัดระดับความเสี่ยงลูกหนี้ ไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ธนาคารไดตระหนักถึ งระดั บ
ความแมนยําและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาว จึงมีการติดตามผลของการใช รวมถึงวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงาน
โดยจัดทํา Back Test อยางนอยปละ 2 ครั้ง
o การรายงานความเสี่ยงดานเครดิต

หนวยงานบริหารความเสี่ ยงด านเครดิต จะดําเนินการรายงานความเสี่ ยงด านเครดิตใหแกคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการธนาคารอย า งสม่ํ า เสมอ โดยรายงานความเสี่ ย งด า นเครดิ ต ครอบคลุ ม ภาพรวมของ
Credit Portfolio เช น คุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ และแนวโน ม การกระจุ ก ตั ว ด า นเครดิ ต ความเพี ย งพอของเงิ น สํ า รอง
คาเผื่ อหนี้ สงสัยจะสู ญ การประเมิ นผลเครื่องมื อบริ หารความเสี่ยง รวมถึ งการทดสอบภาวะวิ กฤตความเสี่ยงด านเครดิ ต
(Stress test) เปนตน
o การปองกันหรือลดความเสี่ยงดานเครดิต

ธนาคารมีแนวทางในการปองกันหรือความเสี่ยงดานเครดิตที่สําคัญดังนี้
 กําหนดกระบวนการอนุมัติโดยแยกโครงสรางองคกรด านตลาดออกจากผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อ เพื่ อใหมีการ
ถวงดุลอํานาจ (Check and Balance)
 กําหนดระดับอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-base Authority)
 กําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนมาตรฐานในการอํ านวยสิ นเชื่อภายใตกรอบโครงการ (Product Program) ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงคุณสมบัติลูกคาเปาหมาย เงื่อนไขวงเงิน หลักประกัน เปนตน
 กําหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยมีการแบงกลุมทรัพยสินที่จะรับเปนหลั กประกัน สภาพคลอง และ
อัตราการรับหลักประกันที่เหมาะสม
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วันที่

เหตุการณสําคัญในรอบป 2553
การขยายเครือขายสาขา

17 มิถุนายน 2553

เปดดําเนินการสาขาบางกะป ศูนยการคาเดอะมอลล เปนสาขาลําดับที่ 9

21 สิงหาคม 2553

เปดดําเนินการสาขาศรีนครินทร ศูนยการคาพาราไดซ พารค เปนสาขาลําดับที่ 10

3 กันยายน 2553
20 ตุลาคม 2553
17 ธันวาคม 2553

เปดดําเนินการสาขาบางพูน เปนสาขาลําดับที่ 11
เปดดําเนินการสาขาอโศก เปนสาขาลําดับที่ 12
เปดดําเนินการสาขาสํานักธุรกิจเยาวราช เปนสาขาลําดับที่ 13
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ธนาคารเริ่ มธุ รกิ จขายหน วยลงทุ น กองทุ นรวมให แ ก ลูกค าของธนาคาร โดยธนาคารได รั บ
ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จ หลั ก ทรั พ ย เ ลขที่ ลง-0022-01จากกระทรวงการคลั ง เมื่ อ วั น ที่
14 ธันวาคม 2552 จากนั้ นได ดํ าเนิ นการแสดงความพรอมของระบบงานและไดรับอนุ ญาต
จากสํ านั กงานคณะกรรมการกํ า กั บหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พ ย ให เริ่ มประกอบธุ รกิ จ
หลักทรั พยประเภท การเปนนายหน าซื้ อขายหลักทรัพย การคาหลักทรั พย และการจํ าหนาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ธนาคารรับเปนตัวแทนสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุนใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด และ บมจ.หลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ตามลําดับ
โครงการลงทุน
ธนาคารไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (SICCO)
กับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยวิธีการทําการเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender offer )
เปนการทั่วไปโดยสมัครใจซึ่งตองไดหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ธนาคารได รับการผอนผันจาก ธปท. ใหเขาลงทุนในหุนสามัญบริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม
จํากั ด (มหาชน) (SICCO) ในอัตราร อยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายได แล วทั้งหมดและ
ได รับความเห็นชอบในหลั กการของโครงการรับโอนกิ จการทั้ งหมด หรื อบางสวนจาก บริ ษั ท
เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (SICCO)

3 มิถุนายน 2553

31 สิงหาคม 2553

16 ธันวาคม 2553
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วันที่
12-13 มกราคม 2553
13 มกราคม 2553
16 มกราคม 2553
5-7 กุมภาพันธ 2553
14 กุมภาพันธ 2553
15 กุมภาพันธ 2553
22 กุมภาพันธ 2553
21 มีนาคม 2553
29 มีนาคม 2553
30 มีนาคม 2553
28 เมษายน 2553
6-9 พฤษภาคม2553
11 พฤษภาคม2553
11 มิถุนายน 2553
22 มิถุนายน 2553
24 สิงหาคม 2553
25 สิงหาคม 2553
19 กันยายน 2553
5 ตุลาคม 2553
2 พฤศจิกายน 2553
18-21พฤศจิกายน 2553
17 ธันวาคม 2553

กิจกรรมสําคัญในรอบป 2553
กิจกรรม
กิจกรรมแนะนําสินเชื่อเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
กิจกรรมลาขุมทรัพยทอง ครั้งที่ 5 (รางวัลใหญทองคําแทงหนัก 5 บาท)
รวมสงเสริมการออม ในงานประชุมใหญประจําป 2553 บริษทั ไทยประกันชีวิต
กิจกรรมใหบริการเงินฝาก และสินเชื่อในงาน Money Expo 2010 Pattaya
กิจกรรม สนง.เขตบางรัก รวมกับ บสก. กับกลุมคูรักที่เตรียมสรางครอบครัว
ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเชื่อเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.ศรีปทุมสําหรับการศึกษา
ทั้งระดับ ป.ตรี โท และเอก
งานแถลงขาวเปดตัวโครงการ "Animation Classroom Project" รวมกับพันธมิตรรายอื่นๆ
งานสัมมนา ดร.สุวรรณ "วางแผนภาษี วางตนป ดีกวาเห็นๆ"
ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเชื่อเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.รัตนบัณฑิตสําหรับ
การศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี โท และเอก
ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเชื่อเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.รังสิตสําหรับการศึกษาทั้ง
ระดับ ป.ตรี โท และเอก
ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเชื่อเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.สยามสําหรับการศึกษาทั้ง
ระดับ ป.ตรี โท และเอก
กิจกรรมใหบริการเงินฝาก และสินเชื่อในงาน Money Expo 2010
ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเชื่อเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.หอการคาไทยสําหรับ
การศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี โท และเอก
ลงนามสัญญาการใหบริการซื้อขายกองทุนรวมกับ บลจ.วรรณ
แถลงขาว "สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล" รวมกับ รพ.กรุงเทพ / รพ.สมิติเวช / รพ.กรุงเทพกลุม
ภาคตะวันออก
ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเชื่อเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สําหรับการศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี โท และเอก
แถลงขาว สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล รวมกับรพ.พญาไท "Phayathai Sabai Life Center"
งานสัมมนารวมชมรมคนออมเงิน ดร.สุวรรณ "กุญแจสูความสําเร็จ SME" เดอะซีรี่ส ครั้งที่1
งานสัมมนารวมชมรมคนออมเงิน ดร.สุวรรณ "กุญแจสูความสําเร็จ SME" เดอะซีรี่ส ครั้งที่2
งานสัมมนารวมชมรมคนออมเงิน ดร.สุวรรณ "กุญแจสูความสําเร็จ SME" เดอะซีรี่ส ครั้งที่3
กิจกรรมใหบริการเงินฝาก และสินเชื่อในงาน SET in the city 2010
งานสัมมนารวมชมรมคนออมเงิน ดร.สุวรรณ "กุญแจสูความสําเร็จ SME" เดอะซีรี่ส ครั้งที่ 4

24-26 ธันวาคม 2553 กิจกรรมใหบริการเงินฝาก และสินเชื่อในงาน Thailand Smart Money 2010
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คําอธิบายการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงิน
o

สินทรัพย

ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 16,887.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,511.9 ลานบาท
หรือรอยละ 48.5 จาก 11,375.7 ลานบาท ณ สิ้นป 2552 โดยสวนใหญเปนการเพิ่ มขึ้นของเงินใหสินเชื่อและเงิ นลงทุนใน
หลักทรัพย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

o



เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 1,024.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 341.1
ลานบาท หรือรอยละ 49.9 เกิดจากการเพิ่มสัดสวนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของ
สินทรัพยสภาพคลองรวม จากการที่ธนาคารตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.0



เงินใหสินเชื่อรวม ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 14,511.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 5,062.7 ลาน
บาท หรือรอยละ 53.6 แยกเปนเงินใหสินเชื่อของธนาคาร (ไมรวมสินเชื่อสหกรณที่อยูในรายการระหวางธนาคารฯ)
จํานวน 13,845.3 ลานบาท และเงินใหสินเชื่อของบริษัทธนบรรณ จํากัด จํานวน 666.1 ลานบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 15,422.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,963.8 ลานบาท หรือ
รอยละ 47.5 จาก 10,458.5 ลานบาท ณ สิ้นป 2552 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ดังนี้


เงินฝาก ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 11,424.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 2,026.0 ลานบาท
หรือรอยละ 21.6 ส วนใหญเป นการเพิ่มของเงินฝากออมทรัพย โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ซึ่งเป น
ผลิตภัณฑทางเลือกหนึ่งในการออมที่ธนาคารนําเสนอเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา



เงินกูยืมและรายการระหวางธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 3,707.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552
จํานวน 2,988.3 ลานบาท หรือรอยละ 415.3 เกิดจากการระดมเงินเพิ่มขึ้นในรูปตั๋วแลกเงิน (BE) ที่เพิ่มขึ้นกวา
2,000 ลานบาท เพื่อเตรียมรองรับการปรับลดวงเงินคุมครองเงินฝากในป2554-2555

สวนของผูถือหุนสุทธิจํานวน 1,465.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 548.1 ลานบาท หรือรอยละ 59.8 จาก 917.2 ลานบาท ณ
สิ้นป 2552 เกิดจากการเรียกชํ าระหุนเพิ่มทุนจํานวน 500 ลานบาทในเดื อนกรกฎาคม 2553 และจากกํ าไรสุทธิในป 2553
จํานวน 49.6 ลานบาท
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สรุปฐานะการเงินประจําป 2553 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553
หนวย : ลานบาท
เงินสดและรายการระหว างธนาคารฯ
เงินลงทุนในหลั กทรัพยสุ ทธิ*

งบการเงินรวม
งบเฉพาะกิจการ
ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553
เปลี่ ยนแปลง
(ลานบาท)
%
981.6
683.3

1,047.0
1,024.4

979.7
1,254.8

1,045.7
1,595.9

66.0
341.1

6.7%
27.2%

9,448.7

14,511.4

8,856.6

13,845.3

4,988.8

56.3%

24.3

47.7

24.3

47.7

23.4

96.0%

(146.2)
9,326.9

(174.4)
14,384.7

(75.8)
8,805.1

(124.9)
13,768.2

(49.1)
4,963.1

64.7%
56.4%

383.9

431.4

354.8

397.5

42.7

12.0%

11,375.7

16,887.6

11,394.4

16,807.3

5,412.9

47.5%

9,398.1

11,424.2

9,582.4

11,426.9

1,844.5

19.2%

เงินกูยืมและรายการระหว างธนาคารฯ

719.6

3,707.8

718.5

3,703.1

2,984.6

415.4%

หนี้สิ นอื่ น

340.8

290.3

189.0

222.0

33.0

17.5%

10,458.5

15,422.3

10,489.9

15,352.1

4,862.2

46.4%

1,500.0

2,000.0

1,500.0

2,000.0

-

0.0%

(2.8)

(4.3)

(2.8)

(4.3)

(1.5)

54.4%

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(580.0)

(530.4)

(592.7)

(540.5)

52.3

-8.8%

รวมสวนของผูถือหุน

917.2

1,465.3

904.5

1,455.2

550.7

60.9%

11,375.7

16,887.6

11,394.4

16,807.3

5,412.9

47.5%

เงินให สิ นเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ
หัก สํารองค าเผื่อ หนี้สงสั ยจะสูญ
เงินให กูยืมและลู กหนี้สุทธิ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรั พ ย
เงินฝาก

รวมหนี้ สิ น
ทุ นจดทะเบียนเรียกชําระแลว
สวนเกิ น(ต่ํา) กว าทุ นฯ

รวมหนี้ สิ นและสวนของผูถือหุน
*
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

o

เงินใหสินเชื่อ (งบเฉพาะกิจการ)

ธนาคารมีการขยายสินเชื่อใหมรวม 9,470.2 ลานบาท โดยยังคงเพิ่มการขยายสินเชื่อรายยอยอยางตอเนื่องควบคูไป
กับการปรับลดวงเงินสินเชื่อธุรกิจในสวนที่ธนาคารใชเปนชองทางปรับสภาพคลองของธนาคารซึ่งมีดอกเบี้ยต่ํา อยางไรก็ตาม
ธนาคารไดรับชําระหนี้คืนตามกําหนดและกอนครบกําหนดคอนขางมากราว 4,493.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.4 ของเงินให
สินเชื่ อใหม ทั้งหมด หรือร อยละ 39.1 ของยอดสินเชื่อคงคางเฉลี่ ย เปนผลให ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมี ยอดเงินให
สินเชื่ อคงคาง(รวมสินเชื่อสหกรณ ที่อยู ในรายการระหว างธนาคารฯ)จํานวน 13,992.7 ล านบาท เพิ่มขึ้ นสุ ทธิ จากปก อน
4,976.5 ลานบาท หรือรอยละ 55.2
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ยอดคงคางสินเชื่อรายผลิตภัณฑ
ณ 31 ธันวาคม 2552
ลานบาท
สินเชื่อ (รวมสินเชื่ อสหกรณที่อยูในรายการระหวางธนาคารฯ)
สินเชื่อธุรกิจ (รวมรานทอง)
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อบุคคล (รวมสินเชื่อบุ คคลที่มีทองคําเปนหลักประกัน)

ณ 31 ธันวาคม 2553

สัดสวน

ลานบาท

เพิ่มขึ้น

สัดสวน

ลานบาท

%

9,016.2

100%

13,992.7

100.0%

4,976.5

55.2%

1,967.0
3,343.3

22%
37%

2,252.1
4,727.5

16.1%
33.8%

285.1
1,384.2

14.5%
41.4%

3,705.9

41%

7,013.1

50.1%

3,307.2

89.2%

การเปลี่ยนแปลงเงินใหสินเชื่อแยกตามกลุมผลิตภัณฑ
ป 2553

เงินใหสินเชื่อใหม*

ชําระคืน

เพิ่มขึ้นสุทธิ

สินเชื่อธุรกิจ (รวมรานทอง)

2,334.1

(2,049.0)

285.1

สินเชื่อเชาซื้อรถยนต

2,813.5

(1,429.3)

1,384.2

สินเชื่อบุคคล (รวมสินเชื่อบุคคลที่มีทองคําเปนหลักประกัน)

4,322.6

(1,015.4)

3,307.2

รวม

9,470.2

(4,493.7)

4,976.5

สัดสวนตอเงินใหสินเชื่อใหม (%)

100%

47.4%

52.6%

สัดสวนตอยอดสินเชื่อคงคางเฉลี่ย (%)

82.3%

39.1%

43.2%

o

เงินฝาก (งบเฉพาะกิจการ)

ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินฝาก (รวมเงินฝากสถาบันการเงินในรายการระหวางธนาคารฯ) จํานวน 12,194.3
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 2,314.1 ลานบาท หรือรอยละ 23.4 เมื่อรวมตั๋วแลกเงิน 2,485.7 ลานบาท ธนาคารมีเงิน
ฝากและตั๋วแลกเงินรวม 14,680.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 42.5 ทั้งนี้ธนาคารยังคงใชกลยุทธหลัก 4 ประการในการบริหาร
โครงสรางเงินฝาก คือ
1)เนนขยายฐานลูกคาเงินฝากจากประชาชนรายยอยที่มีจํานวนไมเกิน 1 ลานบาท

2)พัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากและชองทางการบริการที่มีรูปแบบสอดคลองกับพฤติกรรมการออมใหผลตอบแทนในอัตรา
ที่พึงพอใจแกลูกคาและธนาคารมีตนทุนในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาและขยายฐานลูกคาเงินฝาก และ

3)กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนทั้งดานปริมาณเงินฝากและตนทุนเงินฝากใหสาขาและเจาหนาที่ระดมทุน
4)บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยติดตามพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของปริมาณเงินเขา-ออกแตละกลุม
ลู ก ค า และอั ตราดอกเบี้ ย ในตลาดเงิ นอย างใกล ชิ ด เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ยนอั ตราดอกเบี้ ย และการออกผลิ ตภั ณฑ
การสงเสริมการขายใหสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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สัดสวนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพยตอเงินฝากประจําเพิ่มขึ้นจาก 32 : 68 ณ สิ้นป 2552 เปน 42: 58 ณ สิ้น
ป 2553 ตนทุนเงินฝากเฉลี่ย (รวม DPA) ทั้งธนาคารอยูที่รอยละ 2.15 ตอป ลดลงจากรอยละ 2.54 ตอป ในป 2552
ยอดคงคางเงิน ฝากแยกตามประเภท
ณ 31 ธันวาคม 2552
ลา นบาท
เงิน ฝาก (รวมเงินฝาก สง. ที่อยูในรายการระหว างธนาคารฯ)
กระแสรายวั น
ออมทรัพย
ประจํา
BE
เงิน ฝาก รวม BE

ณ 31 ธันวาคม 2553

สัด สวน

ลา นบาท

เพิ่ม ขึ้น

สัด สวน

ลา นบาท

%

9,880.2

96%

12,194.3

83%

2,314.1

23.4%

81.4

1%

116.1

1%

34.7

42.7%

3,043.6
6,755.1

31%
68%

4,954.7
7,123.5

41%
58%

1,911.0
368.4

62.8%
5.5%

420.7

4%

2,485.7

17%

2,065.0

490.9%

10,300.9

100%

14,680.0

100%

4,379.2

42.5%

ณ 31 ธันวาคม 2553 อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก (รวม BE) อยูที่รอยละ 95.3 เกิดจากการเรียกชําระคาหุน
เพิ่มทุนจํานวน 500 ลานบาท และกลยุทธเงินฝากที่เนนการเพิ่มจํานวนลูกคามากกวาจํานวนเงิน สงผลใหโครงสรางเงินฝาก
มีความมั่นคง กลาวคือ สัดส วนจํานวนบัญชีของลูกคาที่มี วงเงินไมเกิ น 10 ลานบาทมีสัดสวนเพิ่ มขึ้นเปนรอยละ 47.1 เมื่ อ
เทียบกับรอยละ 40.4 ณ สิ้นป 2552 เพิ่ มขึ้นถึงร อยละ 6.7 และทําใหธนาคารมีเงินเพียงพอตอการรองรับการขยายสินเชื่ อ
ตามประมาณการและสํารองสินทรั พยสภาพคลองรอยละ 12.0 นอกจากนี้ในป 2553 ธนาคารยังไดเพิ่มบริการเปนตัวแทน
เสนอขายหน วยลงทุ น ของกองทุ น รวม เพื่ อให ลู กค าสามารถบริ ห ารพอร ต การลงทุ นและเงิ นฝากในจุ ด บริ การเดี ย วได
อยางมีประสิทธิภาพ
o

การบริหารหนี้ดอยคุณภาพ

ณ 31 ธั นวาคม 2553 ธนาคารมี เงิ นให สินเชื่ อดอยคุ ณภาพ
จํานวน 244.5 ล านบาท คิ ดเปนรอยละ 1.72 ของเงินให สินเชื่ อรวม
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.50 ณ สิ้นป 2552 เนื่องจากความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ที่ลดลงจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและปญหา
ทางการเมือง
สัดสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิตอเงินใหสินเชื่อรวมอยูที่
รอยละ 1.12 ลดลงจากรอยละ 1.13 ในป 2552 และต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ
2.12 ของระบบธนาคารพาณิชยในประเทศ
o อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ณ 31 ธั นวาคม 2553 ธนาคารมีเงินกองทุ นทั้ งสิ้ น 1,458.8
ลานบาท อัตราสวนเงินกองทุนต อสินทรัพย เสี่ยงของธนาคาร อยู ที่
รอยละ 14.39 สูงกวาอัตราขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ไวที่รอยละ 8.50 โดยอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย เสี่ยงชั้นที่ 1
และชั้นที่ 2 เทากับรอยละ 13.99 และ 0.40 ตามลําดับ
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในป 2553 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 165.4
ลานบาท เมื่อหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 107.3 ลานบาท และภาษีเงินได 8.5 ลานบาท ธนาคารและบริษัทยอย
มีผลกําไรสุทธิจํานวน 49.6 ลานบาท
สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2553 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553

หนวย : ลานบาท

งบเฉพาะกิจการ
เปลี่ยนแปลง
ประมาณการ ผลตางจากประมาณการ
(ลานบาท)
% ณ 31 ธ.ค. 2553 (ลานบาท)
%

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

945.5

500.7

797.6

296.9

59.3%

837.3

(39.7)

-4.7%

คาใชจายดอกเบี้ ย (รวมเงินนําสง DPA)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสั ยจะสูญ

265.3
680.2
107.3

201.2
299.5
53.6

266.2
531.4
63.5

65.0
231.8
9.9

32.3%
77.4%
18.6%

280.5
556.8
87.6

(14.3)
(25.4)
(24.1)

-5.1%
-4.6%
-27.5%

572.9
246.0
467.9
109.4
47.8
78.0
682.3
293.7
545.8
624.3
398.2
493.6
58.0
(104.5)
52.3
ภาษีเงินได
(8.5)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
49.6
(104.5)
52.3
หมายเหตุ : งบการเงินรวม รวมเงินปนผลรับจากผลการดําเนินงาน บริษัท ธนบรรณ จํากั ด ป 2552 จํานวน 9.66 ลานบาท

221.9
30.2
252.1
95.3
156.7
156.7

90.2%
63.1%
85.8%
23.9%
150.0%
0.0%
150.0%

469.2
92.0
561.1
511.1
50.0
50.0

(1.3)
(14.0)
(15.3)
(17.6)
2.3
2.3

-0.3%
-15.2%
-2.7%
-3.4%
4.5%
0.0%
4.5%

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

สําหรั บผลการดําเนินงานเฉพาะกิ จการป 2553 ธนาคารมีกําไรกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 115.8 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 166.7 ลานบาท หรือรอยละ 327.2 จากขาดทุนกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 50.9 ลานบาทในป 2552 และ
เมื่ อรวมค าใช จ ายหนี้ สูญและหนี้ สงสั ยจะสู ญจํานวน 63.5 ล านบาท ทํ าให ธนาคารมี ผลกําไรสุ ทธิ จํานวน 52.3 ล านบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 156.7 ลานบาท โดยธนาคารมีรายไดรวม 875.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 327.1 ลานบาท หรือรอยละ
59.6 ขณะที่มีคาใชจายรวม (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 823.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 170.3 ลานบาท หรือรอยละ 26.1
o

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

ธนาคารมี รายได ดอกเบี้ ยและเงินป นผลสุ ทธิ 531.4 ล านบาท เพิ่ มขึ้ นจากป 2552 จํ านวน 231.8 ล านบาท หรื อ
รอยละ 77.4 เกิดจาก
 รายไดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรับจากเงินใหสินเชื่อจํานวน 725.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 286.1 ลานบาท หรือ
รอยละ 65.2
 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนและรายการระหวางธนาคารจํานวน 797.6 ลานบาท แยกเปนรายได
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและรายการระหวางธนาคารจํานวน 30.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.3 ลานบาทหรือรอยละ 1.0
และรายไดจากเงินปนผลจากการลงทุนในบริษัทยอย 42.4 ลานบาท
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 คาใชจายดอกเบี้ยรวม(รวมเงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก)จํานวน 266.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 65.0 ลานบาท
หรือรอยละ 32.3
o

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

ในป 2553 ธนาคารมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 78.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 30.2 ลานบาท หรือรอยละ 63.1
คิดเปนสัดสวนตอรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิรอยละ 14.7
หนวย : ลานบาท

2552
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
รายไดที่มิ ใช ดอกเบี้ย
สัดสวน 2 : 1

o

2553
299.5

531.4

47.8

78.0

16.0%

14.7%

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายดําเนิ นงานในป 2553 มีจํานวน 493.6 ล านบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 95.3 ลานบาท หรื อรอยละ
23.9 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ตามอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้นของสํานักงานใหญและการเปดสาขา
ใหม 5 สาขา
o

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารไดตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 63.5 ลานบาท รวมเปนสํารองทั้งสิ้น 126.4 ลานบาท
ซึ่งเปนการตั้งสํารองของหนี้ดอยคุณภาพ 82.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.8 ของจํานวนเงินที่ตั้งสํารองทั้งหมด และ
การตั้งสํารองสําหรับหนี้ปกติ จํานวน 37.1 ลานบาทและเปนสํารองสวนที่เกินกวาเกณฑที่ ธปท. กําหนดประมาณ 7.3 ลานบาท
o

การลงทุนของธนาคารในบริษัทอื่น
ในเดือน ธันวาคม 2552 ธนาคารไดเขาลงทุนในหุนสามัญบริษัท ธนบรรณ จํากัด รอยละ 99.9 ของทุนที่เรียกชําระแลว
มีรายละเอียด ดังนี้
บริษัทประกอบธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต
เลขที่ 121 อาคารอาร .เอส.ทาวเวอร ชั้ น 25 ห องชุ ดเลขที่ 121/76 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงดิ นแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 565 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ผลประกอบการในป 2553 มีกําไร
สุทธิ 39.76 ลานบาท คิดเปนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2553 รอยละ 6.8
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจ าไดตรวจสอบงบดุลรวมของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย อย จํ ากั ด (มหาชน) และบริษั ทย อยและงบดุ ล
เฉพาะกิจการของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และงบกําไรขาดทุน
รวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถื อหุน และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปสิ้นสุดวั นเดี ยวกั นของแต ละป ซึ่งผู บริหารของกิ จการเป น
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิ บั ติ งานเพื่ อให ได ความเชื่ อมั่นอย างมีเหตุ ผลว า งบการเงิ นแสดงข อมู ลที่ ขั ดต อข อเท็จจริ งอันเป นสาระสํ าคัญหรื อไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่ง
ผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจา
เชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินของธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธั นวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดสํ าหรั บป สิ้นสุ ดวันดียวกันของแต ละป โดยถู กต อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 มีนาคม 2554

ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย อ ย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

2553

งบการเงิ น เฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

สินทรัพย
เงินสด

407,433,530

162,058,696

406,868,666

160,830,140

มีดอกเบี้ ย

444,433,117

688,899,773

444,033,116

688,193,648

ไมมีดอกเบี้ย

195,174,773

130,634,835

194,787,823

130,634,835

639,607,890

819,534,608

638,820,939

818,828,483

เงินลงทุนชั่วคราวสุ ทธิ

551,240,250

432,873,361

551,240,250

432,873,361

เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

473,152,649

250,424,496

473,152,649

250,424,496

571,494,894

571,494,914

รายการระหว างธนาคารและตลาดเงิ นในประเทศ

5

รวมรายการระหว างธนาคารและตลาดเงิ นในประเทศสุทธิ
6, 7

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริ ษั ทย อ ยสุทธิ

-

รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

1,024,392,899

683,297,857

1,595,887,793

1,254,792,771

14,511,399,428

9,448,687,790

13,845,341,871

8,856,576,923

47,730,578

24,348,113

47,730,578

24,348,113

14,559,130,006

9,473,035,903

13,893,072,449

8,880,925,036

(174,406,547)

(146,152,842)

(124,907,258)

(75,826,635)

14,384,723,459

9,326,883,061

13,768,165,191

8,805,098,401

เงินใหสิ นเชื่อและดอกเบี้ยค างรับ

8

เงินใหสิ นเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสิ นเชื่อและดอกเบี้ยค างรับ
หัก ค าเผื่ อ หนี้ สงสัยจะสูญ

-

10

รวมเงินใหสิ นเชื่อและดอกเบี้ยค างรับสุทธิ
ทรัพยสิ นรอการขายสุทธิ

11

14,979,275

6,004,848

7,327,599

3,708,312

อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

12

91,997,355

85,792,818

83,124,169

76,708,033

สินทรัพย ไ มมีตั วตนสุ ทธิ

13

51,079,627

58,311,448

51,079,627

58,311,448

สินทรัพย อื่ นสุทธิ

14

273,382,218

233,827,690

256,005,773

216,104,234

16,887,596,253

11,375,711,026

16,807,279,757

11,394,381,822

รวมสินทรัพย
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงินเป นสวนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินรับฝาก

15

เงินรับฝากที่เปนเงินบาท

11,424,151,987

9,398,120,563

11,426,898,334

9,582,353,261

รวมเงินรับฝาก

11,424,151,987

9,398,120,563

11,426,898,334

9,582,353,261

1,222,141,962

298,884,061

1,217,419,334

297,819,922

1,222,141,962

298,884,061

1,217,419,334

297,819,922

61,716,010

105,289,616

61,716,010

105,289,616

2,485,696,562

420,681,729

2,485,696,562

420,681,729

228,609,287

235,495,739

160,322,017

83,751,784

15,422,315,808

10,458,471,708

15,352,052,257

10,489,896,312

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ

16

มีดอกเบี้ย
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม

17

เงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น

18
รวมหนี้สิน
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

19

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

3,000,000,000

หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

3,000,000,000
1,500,000,000

1,500,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

2,000,000,000

หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

2,000,000,000
1,500,000,000

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

1,500,000,000

(4,283,763)

(2,775,058)

(4,283,763)

(2,775,058)

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน)

(532,733,401)

(582,283,424)

(542,788,737)

(595,039,432)

รวม

1,465,282,836

917,241,518

1,455,227,500

904,485,510

สวนของผูถือหุนสวนนอย

(2,391)

(2,200)

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

1,465,280,445

917,239,318

1,455,227,500

904,485,510

16,887,596,253

11,375,711,026

16,807,279,757

11,394,381,822

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย

20

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน
ภาระผูกพันอื่น

22
971,560

-

971,560

-

93,475,102

292,222,655

93,558,102

292,222,655

94,446,662

292,222,655

94,529,662

292,222,655

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ

454,576,342

273,714,502

454,576,472

273,714,502

11,877,456

16,613,491

11,877,456

16,613,491

460,955,265

179,694,704

270,582,425

165,310,085

18,114,747

13,996,397

60,558,267

45,069,197

945,523,810

484,019,094

797,594,620

500,707,275

196,700,939

167,628,126

196,880,630

167,788,419

9,330,002

7,294,962

9,326,268

7,294,962

14,196,088

1,975,677

14,938,915

1,975,677

รวมคาใชจายดอกเบี้ย

220,227,029

176,898,765

221,145,813

177,059,058

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

725,296,781

307,120,329

576,448,807

323,648,217

107,274,457

55,060,353

63,500,000

53,560,000

618,022,324

252,059,976

512,948,807

270,088,217

2,111,150

(292,113)

2,111,150

(292,113)

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

10

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
สวนเกินของมูลคายุติธรรมสุทธิของบริษัทยอย
ที่สูงกวาตนทุน

7

-

35,934,400

-

-

คาธรรมเนียมและบริการ

83,660,455

46,128,690

61,754,758

43,943,667

รายไดอื่น

23,585,827

8,155,425

14,092,932

4,132,681

109,357,432

89,926,402

77,958,840

47,784,235

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

331,968,579

213,804,306

278,340,128

211,191,196

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

126,923,057

101,743,079

117,357,384

101,184,297

คาภาษีอากร

20,226,827

12,870,893

18,886,181

12,779,282

คาธรรมเนียมและบริการ

27,620,003

19,884,017

19,638,761

18,771,510

7,410,000

7,096,000

7,410,000

7,096,000

เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก

45,080,982

24,129,981

45,080,982

24,129,981

คาใชจายอื่น

110,119,076

54,201,175

51,943,516

47,219,267

669,348,524

433,729,451

538,656,952

422,371,533

58,031,232

(91,743,073)

52,250,695

(104,499,081)

8,478,386

-

-

-

49,552,846

(91,743,073)

52,250,695

(104,499,081)

49,550,023

(91,743,073)

52,250,695

(104,499,081)

-

-

-

49,552,846

(91,743,073)

52,250,695

(104,499,081)

บาท

0.29

(0.61)

0.30

(0.70)

หุน

173,424,658

150,000,000

173,424,658

150,000,000

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

คาตอบแทนกรรมการ

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

25

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนของผูถือหุนของธนาคาร
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

2,823

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย
เหตุ

ทุนที่ออก

สวนต่ํากวา

และชําระแลว

ทุนจากการ

หุนสามัญ

เปลี่ยนแปลง

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว

รวม

ยังไมไดจัดสรร

มูลคาเงินลงทุน
1,500,000,000

(898,678)

-

(1,876,380)

-

-

(1,876,380)

-

(1,876,380)

-

-

(1,876,380)

-

-

-

(104,499,081)

(104,499,081)

-

(1,876,380)

-

(104,499,081)

(106,375,461)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1,500,000,000

(2,775,058)

2,300,000

(595,039,432)

904,485,510

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

1,500,000,000

(2,775,058)

2,300,000

(595,039,432)

904,485,510

-

(1,508,705)

-

-

(1,508,705)

-

(1,508,705)

-

-

(1,508,705)

-

-

-

52,250,695

52,250,695

-

(1,508,705)

-

52,250,695

50,741,990

500,000,000

-

-

-

500,000,000

2,000,000,000

(4,283,763)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

2,300,000

(490,540,351)

1,010,860,971

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
ขาดทุนสุทธิสําหรับป
รวมคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
หุนสามัญเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

2,300,000

(542,788,737)

1,455,227,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

58,031,232

(91,743,073)

52,250,695

(104,499,081)

107,274,457

55,060,353

63,500,000

53,560,000

-

2,167,570

-

2,167,570

(2,111,150)

(1,875,457)

(2,111,150)

(1,875,457)

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

2,625,067

4,043,763

2,625,067

4,043,763

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย

30,337,232

3,653,393

66,862

(35,837)

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

40,253,018

34,253,841

38,473,082

34,206,616

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ

(1,843,441)

(254,626)

(10,461)

2,247,797

(26,706,385)

3,415,483

419,799

1,704,245

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร

-

1,200,000

-

-

สวนเกินของมูลคายุติธรรมสุทธิของบริษัทยอยที่สูงกวาตนทุน

-

(35,934,400)

-

-

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย

-

-

-

27,965,520

รายไดดอกเบี้ย

(945,523,810)

(484,019,094)

(797,594,620)

(500,707,275)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

775,611,653

468,388,121

765,998,195

485,076,302

คาใชจายดอกเบี้ย

220,227,029

176,898,765

221,145,813

177,059,058

เงินสดจายคาดอกเบี้ย

(198,572,394)

(208,819,871)

(198,576,127)

(208,954,959)

คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น

60,866,148

7,638,851

38,770,353

7,924,534

เงินสดจายภาษีเงินได

(3,209,075)

(4,066,130)

(3,209,075)

(4,089,726)

117,259,581

(69,992,511)

181,748,433

(24,206,930)

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) เปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย

(กําไร) ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

179,926,718

1,108,630,303

180,007,544

1,024,117,923

(5,003,441,861)

(3,394,839,740)

(5,003,184,325)

(3,408,708,495)

ทรัพยสินรอการขาย

(12,605,276)

(1,649,420)

(4,105,947)

(1,621,113)

สินทรัพยอื่น

(32,335,320)

59,530,320

(32,707,625)

(61,187,462)

2,026,031,424

3,062,141,227

1,844,545,073

3,246,373,925

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

923,257,901

(182,710,719)

919,599,412

(187,893,372)

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

(43,573,606)

60,404,749

(43,573,606)

60,404,749

(101,187,111)

(6,734,860)

11,928,725

(7,272,921)

(1,946,667,550)

634,779,349

(1,945,742,316)

640,006,304

(2,226,920,052)

(1,039,260,659)

(2,226,920,052)

(1,039,260,659)

1,886,427,454

580,169,649

1,886,427,454

580,169,649

-

(569,409,993)

-

(571,494,913)

(35,663,383)

(19,497,871)

(29,452,920)

(19,788,462)

6,486,253

4,080,000

11,235

(3,299,708)

(8,037,167)

(3,299,708)

(8,037,167)

(372,969,436)

(1,051,956,041)

(373,233,991)

(1,058,411,552)

เงินใหสินเชื่อ

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก

หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

-
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น

6,899,509,011

2,130,479,155

6,899,509,011

2,130,479,155

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น

(4,834,494,177)

(1,710,682,688)

(4,834,494,178)

(1,710,682,688)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

500,000,000

-

500,000,000

-

เงินปนผลจายใหแกสวนของผูถือหุนสวนนอย

(3,014)

-

-

-

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2,565,011,820

419,796,467

2,565,014,833

419,796,467

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

245,374,834

2,619,775

246,038,526

1,391,219

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

162,058,696

159,438,921

160,830,140

159,438,921

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

407,433,530

162,058,696

406,868,666

160,830,140

157,572,666

104,819,127

157,572,666

104,819,127

3,619,287

1,292,243

3,619,287

1,292,243

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากระยะยาวเปนระยะสั้น
รับโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้
รับโอนเงินลงทุนเพื่อชําระหนี้
เจาหนี้ซื้ออุปกรณ
เจาหนี้ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพย

2,979,754
321,000
9,074,228

1,720,280
3,336,457
4,074,393

2,979,754
321,000
9,074,228

1,720,280
3,336,457
4,074,393

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

73

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1.

ขอมูลทั่วไป
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513 และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ธนาคารไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการดําเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย
ตั้งแตเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 และไดเปดดําเนินการเปนธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย เมื่อวันที่
18 มกราคม 2550 โดยได จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ กั บ กระทรวงพาณิ ช ย จากเดิ ม ชื่ อ “บริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร ไทยเคหะ จํากัด (มหาชน)” เปน “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)”
โดยมีที่อยูจดทะเบียน ตั้งอยูที่ชั้น 5 อาคารไทยประกันชีวิต เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีสาขาจํานวน 12 สาขา
และ 7 สาขา ตามลําดับ
ธุรกิจหลักของธนาคาร คือ การใหบริการทางการเงิน ภายในขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
ธนาคารมีบริษัทยอย คือ บริษัท ธนบรรณ จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2521
โดยมีสถานประกอบการตั้ งอยูเ ลขที่ 121/76 อาคารอาร เอส ทาวเวอร ชั้ น 25 ถนนรั ชดาภิ เษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อ
รถจักรยานยนต

2.

เกณฑการเสนองบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
2552 แสดงรายการตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดทําและการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะได
เปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
ธนาคารจัดทํ างบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการเปน ภาษาไทย ตามมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศไทยและตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
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การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบั ญชีไดออกประกาศที่ เกี่ย วกับ มาตรฐานการบั ญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม
ซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน โดยมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ที่เกี่ยวของกับธนาคารมีดังนี้
2.1.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
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ผู บ ริ ห ารของธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยจะนํ ามาตรฐานการบั ญ ชี และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวของกับธนาคารและบริษัทยอยมาเริ่มถือปฏิบัติกับ
งบการเงินของธนาคารและบริษัทยอยเมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช ผูบริหาร
ของธนาคารและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ดั งกล าวไม มี ผลกระทบอย างเป น สาระสํ าคั ญ ต อ
งบการเงินสําหรับงวดที่เริ่มใชมาตรฐาน ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง
“ผลประโยชน ของพนักงาน” ซึ่งผูบริ หารของธนาคารและบริษั ทย อยอยูระหวาง
การประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานดังกลาว
2.1.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ผูบริหารของธนาคารและบริษัทยอยคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของ
กับธนาคารและบริษัทยอยมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอย
เมื่ อมาตรฐานดั งกลาวมีผลบังคั บ ใช โดยผูบ ริ ห ารของธนาคารและบริ ษัท ย อย
อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานดังกลาว
นอกจากนี้ สภาวิช าชีพบั ญชีได ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 49/2553 ลงวัน ที่
24 พฤศจิก ายน 2553 เกี่ยวกับการจัดเลขระบุ ฉบับ มาตรฐานการบั ญชี บางฉบับ ใหม
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 การอางอิงเลขระบุมาตรฐาน
การบัญชีในงบการเงินนี้จึงไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว
2.2

งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดรวมรายการบัญชีของ
สํานักงานใหญและสาขาธนาคารทุกแหงและบริษัทยอย ซึ่งธนาคารมีอํานาจควบคุมหรือ
ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี้
บริษัทยอย

บริษัท ธนบรรณ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต

อัตราการถือหุน
(รอยละ)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
99.99
99.99

รายการบัญชีและยอดคงคางระหวางกันที่สําคัญไดตัดออกหมดแลว
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2.3

3.

การจัดประเภทรายการใหม
ธนาคารไดมีการจั ดประเภทรายการใหมในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้
- สํารองตามกฎหมาย-บริษัทยอย จํานวน 3,000,000 บาท จากเดิมแยกแสดงเปนรายการ
ภายใตกําไรสะสมจัดสรรแลว เปนการนํามาแสดงรวมกับกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ
3.2

เงินลงทุน
ธนาคารจั ดประเภทเงิ น ลงทุ นในตราสารหนี้ และตราสารทุน ในความตองการของตลาด
เป น หลั ก ทรั พยเ พื่ อค า หลั กทรั พย เ ผื่อขาย หรือตราสารหนี้ที่ จ ะถื อจนครบกํ าหนด และ
จัดประเภทตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนทั่วไป
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลั กทรัพย ในความตองการของตลาด ซึ่งถือไวเพื่อค า
จัดประเภทเปนเงินลงทุนชั่วคราวและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถถือไวจนครบกําหนด แสดงในราคาทุน
ตัดจําหนายและหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมา
กับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุที่เหลือ
ของตราสารหนี้นั้น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดนอกจากที่ถือไวเพื่อคา
หรือตั้งใจถือไวจนครบกําหนด จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม
กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยกําไรหรือขาดทุน
ดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการขายหลักทรัพยนั้นแลว ขาดทุนจากการดอยคา
ของเงินลงทุนบันทึกในงบกําไรขาดทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวด/ปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรม
ของตราสารหนี้ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชนคํานวณโดยใช
อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงินอื่นแลวแตกรณี
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในงบดุลดวยราคา
ทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว
จะแสดงไวในงบกําไรขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในราคาทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคาที่ไดรับชําระและมูลคาที่บันทึกในบัญชี
รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลัก ทรัพยที่เ กี่ยวของที่เคยบั นทึกในสวนของ
ผูถือหุน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม
โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชี
และมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเปนกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปน
ส วนเกิ น (ต่ํ ากว า) ทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค าในส วนของผู ถื อหุ น แล วแต ป ระเภท
ของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
3.3

เงินใหสินเชื่อ
เงิน เบิ กเกิ นบั ญชีแสดงยอดเงิน ตนรวมดอกเบี้ ย เงิ นให สิน เชื่อประเภทอื่ นแสดงเฉพาะ
ยอดเงินตน รายไดรอการตัดบัญชีนํามาหักจากเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย

3.4

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
รวมทั้ ง การวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ฐานะลู ก หนี้ แ ต ล ะราย โดยอาศั ย ประสบการณ
ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีขอกําหนดใหมีการจัดชั้นลูกหนี้และใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามประเภทของการจัดชั้ นลูกหนี้ หลักเกณฑที่สําคั ญในการจัดชั้นหนี้ คือ ระยะเวลาที่
คางชําระ ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําตามอัตรารอยละ
ที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยกํ า หนดสํ า หรั บ ผลต า งของยอดหนี้ ค งค า งตามบั ญ ชี กั บ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา จะไดรับจากลูกหนี้ หรือผลตางของยอดหนี้คงคาง
ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน
หรือผลตางของยอดหนี้คงคางตามบัญชีกับมูลคาหลักประกัน
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การตัดจําหนายหนี้สูญกระทําตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
หนี้สูญที่ไดรับคืนบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
3.5

การปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ธนาคารบัน ทึก สิน ทรั พย หรื อหุ นทุ นที่ ได รับ โอนจากการชํ าระหนี้ด วยมูลคายุติ ธรรมของ
สินทรัพยหรือสวนไดเสียที่ไดรับหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย (ถามี) หรือเงินลงทุน
ในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยคางรับ) แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ในกรณีที่การปรับโครงสรางหนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ มูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสรางหนี้คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
ที่ จ ะได รั บ ในอนาคต คิ ดลดด ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย ขั้ น ต่ํ าสํ า หรั บ เงิ น ให กู ระยะยาว (MLR)
ณ วันปรับโครงสรางหนี้
ผลขาดทุ น ที่ เ กิดจากการปรั บโครงสร างหนี้สุ ท ธิ จากค า เผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ บั นทึ ก เป น
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้
คาธรรมเนียมตามกฎหมายและคาใชจายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ไดบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น

3.6

ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุน หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งถือตามราคาประเมิน
ลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
รถยึดคืนแสดงดวยจํานวนเงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับหรือมูลคายุติธรรมแลวแตราคาใดต่ํากวา
มูลคายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายไดหักตนทุนในการขาย
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย รับรูเมื่อมีการจําหนาย โดยแสดง
รวมอยูในรายไดที่มิใชดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุน

3.7

อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา
คาเสื่อมราคาคํ านวณโดยใช วิ ธี เส น ตรงตามอายุก ารใช งานโดยประมาณของสิ นทรั พย
ดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงอาคารเชา
คอมพิวเตอรและอุปกรณ

10 ป
3 - 5 ป
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เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
3.8

5 ป
5 ป

คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจไดแกสวนตางระหวางตนทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุน
สูงกวามูลคายุติธรรมของสิน ทรัพย สุทธิ ที่ระบุได เฉพาะสวนที่เปนของผูซื้อจะบันทึกเป น
สินทรัพย ณ วัน ที่ซื้ อกิ จการในงบการเงิน รวม ค าความนิ ยมแสดงในราคาทุน หัก คาเผื่ อ
การดอยคา (ถามี)
สวนเกินของมูลคายุติธรรมสุทธิของบริษัทยอยที่สูงกวาตนทุนที่เกิดจากการซื้อธุรกิจไดแก
สวนตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดเฉพาะสวนที่เปนของผูซื้อที่สูงกวา
ตนทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุนจะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนรวม
ตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อธุรกิจบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการซื้อธุรกิจ

3.9

สินทรัพยไมมีตวั ตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพย ไมมีตัวตนที่อายุก ารใหประโยชนไมทราบแนนอนแสดงดวยราคาทุนหั กคาเผื่ อ
การดอยคา (ถามี) สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงดวยราคา
ทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนคือโปรแกรมคอมพิวเตอร คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป
หรือตามอายุสัญญาคงเหลือ
คาตัดจําหนายที่เกิดขึ้นรับรูเปนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุน

3.10

ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารและบริ ษัท ย อยรั บรู ป ระมาณการหนี้ สิ น ในงบดุ ลเมื่อธนาคารและบริษั ท ย อยมี
ภาระหนี้สินอันเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดวาจะสูญเสีย
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระภาระหนี้สินดังกลาว
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยทบทวนประมาณการหนี้ สิ น อย า งสม่ํ า เสมอ และบั น ทึ ก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินโดยการเพิ่มหรือลดคาใชจายอื่นในงบกําไรขาดทุน
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3.11

การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ โดยใชเกณฑคงคาง ยกเวนรายไดดอกเบี้ย
จากเงิ น ให กู ยื ม ที่ ค า งชํ า ระเกิ น กว า สามเดื อ นนั บ ตั้ ง แต วั น ครบกํ า หนดชํ า ระซึ่ ง รั บ รู
เมื่อเก็บเงินได ธนาคารไดบันทึกยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อที่ธนาคาร
บันทึกบัญชีเปนรายไดแลวออกจากบัญชี เมื่อลูกหนี้เปนลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
เกินกวาสามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ เพื่อใหเปนไปตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหม
เมื่อลูกหนี้ไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว
รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซือ้ และลิสซิ่ง
รายไดจากการใหเชาซื้อและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเปนรายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระดวยวิธี
อัตราดอกเบี้ย ที่ แท จริ ง รายได ดอกเบี้ ยจากการให เช าซื้ อและลีสซิ่ งที่ คางชําระเกิ นกว า
สามเดือน นับตั้งแตวันครบกําหนดชําระซึ่งรับรูเมื่อเก็บเงินได ธนาคารและบริษทั ยอยไดบันทึก
ยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบี้ยจากเงินใหเชาซื้อและลีสซิ่งที่ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกบัญชี
เปนรายไดแลวออกจากบัญชี เมื่อลูกหนี้เปนลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวา
สามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระเพื่อใหเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหม
เมื่อลูกหนี้ไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว
รายไดดอกเบี้ย สวนลด และเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
การรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรั พยถือตามเกณฑคงคาง และเงินปนผลจะ
รับรูเปนรายไดเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผล สวนลดรับลวงหนาจากการซื้อลดตั๋วเงินและรายได
รับลวงหนาอื่นรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา
การรับรูคาใชจาย
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูคาใชจายโดยใชเกณฑคงคาง
คานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มทําสัญญาเชาซื้อและลีสซิ่ง
ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกทําสัญญาสําหรับ
สัญญาเชาซื้อและลิสซิ่งที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนรายจายรอตัดบัญชีและ
ทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา
เชาซื้อและลิสซิ่ง สําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอย
บันทึกคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
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3.12

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
ธนาคาร หรือถูกควบคุมโดยธนาคารไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปน
บริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมถึงบริษัทรวม
และบุ ค คลซึ่ ง ถื อหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งไม ว าทางตรงหรื อ ทางอ อ มและมี อิ ท ธิ พ ลอย า ง
เปนสาระสําคัญกับธนาคาร ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือเจาหนาที่ของธนาคาร ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัว ที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น

3.13

การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาสินทรั พยซึ่ งธนาคารและบริษัท ยอยเปนผู รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป นรายจายฝายทุน
ดวยมู ลคายุ ติธรรมของสินทรั พยที่เ ชา หรือมูลคาปจ จุบันสุ ทธิของจํานวนเงิ นที่ตองจาย
ตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวาง
หนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณา
แยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินอื่น
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมา
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุ
ของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เปนเจาของเปนสวนใหญถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชา
ดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่ม
ที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

3.14

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารและบริษัทยอยไดเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยสินทรัพยของกองทุนฯ แยกออกจาก
สินทรัพยของธนาคารและบริษัทยอย และบริหารโดยผูจัดการกองทุนฯ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ดังกลาวไดรับเงินเขาสมทบกองทุนจากพนักงาน ธนาคารและบริษัทยอย เงินจายสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของธนาคารและบริษัทยอยบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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4.

3.15

เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก
เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝากบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง

3.16

ตราสารอนุพันธ
ธนาคารบันทึ กภาระจากสั ญญาตราสารอนุพันธทางการเงินเป นรายการนอกงบดุล และ
รับรูรายไดและคาใชจายตามตามเกณฑคงคาง

3.17

ภาษีเงินได
ภาษี เงิ นได คํานวณจากกํ าไรสุท ธิท างภาษี ตามประมวลรั ษฎากร และถือเป นคาใช จาย
ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นทั้งจํานวน (ถามี)

3.18

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
ธนาคารคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวและออกจําหนายในระหวางงวด

การใชดุลยพินิจที่สําคั ญของผูบริ หารและแหลงข อมูล ที่สําคั ญเกี่ ยวกับ ความไมแนนอน
ของประมาณการ
เพื่อใหการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงิน
ที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวดและจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายไดแ ละคาใชจายในงวดบัญชีที่รายงาน
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว ทั้งนี้ ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในสวนที่ เปนสาระสํ าคัญ ซึ่ งมีผลกระทบตอจํานวนเงินและการเปดเผยขอมู ล
ในงบการเงิน ดังนี้
4.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารไดป ระมาณค าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญขั้ นต่ํ าตามหลั กเกณฑ ที่กํ าหนดโดยธนาคาร
แห งประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารได ป ระมาณค าเผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ เพิ่ มเติ มโดย
ฝายบริห ารพิจารณาจากจํ านวนที่คาดวาจะเรียกเก็ บเงินไม ไดจากประสบการณในอดี ต
สภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถในการชําระหนี้ของเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
ตลอดจนธนาคารได พิ จ ารณามู ล ค า ของหลั ก ประกั น ในกรณี ที่ ค าดว า แหล ง ที่ มาของ
การจายชําระหนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน
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5.

4.2

การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของธนาคารมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงชี้ เรื่อง
การดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ธนาคารจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
จากการคํ านวณมูลคาป จจุบั นของกระแสเงิน สดที่ คาดวาจะได รับ หากมูลค าตามบัญ ชี
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ธนาคารจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
ในงบกําไรขาดทุน

4.3

คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
ธนาคารไดประมาณคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเมื่อมูลคาที่คาดวาจะขายได
ลดลง โดยในการพิจารณามูลคาที่คาดวาจะขายไดนั้นพิจารณาจากราคาประเมินและปจจัย
อื่นที่มีผลตอราคา รวมถึงคาใชจายในการขาย คาใชจายในการถือครองทรัพยสินและสวนลด
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศสุทธิ (สินทรัพย)
หนวย : บาท
งบการเงินรวม

ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สหกรณออมทรัพย
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

เมื่อทวงถาม
164,272,128
30,914,603
195,186,731
195,186,731

31 ธันวาคม 2553
มีระยะเวลา
98,000,000
200,400,000
147,364,787
445,764,787
130,020
(1,473,648)
444,421,159

รวม
262,272,128
231,314,603
147,364,787
640,951,518
130,020
(1,473,648)
639,607,890

เมื่อทวงถาม
109,369,200
21,983,687
131,352,887
131,352,887

31 ธันวาคม 2552
มีระยะเวลา
330,000,000
200,000,000
159,646,548
689,646,548
141,470
(1,606,297)
688,181,721

รวม
439,369,200
221,983,687
159,646,548
820,999,435
141,470
(1,606,297)
819,534,608
หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สหกรณออมทรัพย
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

เมื่อทวงถาม
164,272,128
30,527,652
194,799,780
194,799,780

31 ธันวาคม 2553
มีระยะเวลา
98,000,000
200,000,000
147,364,787
445,364,787
130,020
(1,473,648)
444,021,159

รวม
262,272,128
230,527,652
147,364,787
640,164,567
130,020
(1,473,648)
638,820,939

เมื่อทวงถาม
109,369,200
21,277,562
130,646,762
130,646,762

31 ธันวาคม 2552
มีระยะเวลา
330,000,000
200,000,000
159,646,548
689,646,548
141,470
(1,606,297)
688,181,721

รวม
439,369,200
221,277,562
159,646,548
820,293,310
141,470
(1,606,297)
818,828,483
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6.

เงินลงทุนสุทธิ
หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน/
มูลคายุติธรรม
ราคาทุนตัด
ราคาทุนตัด
จําหนาย
จําหนาย
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
(หัก) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

551,608,047
551,608,047
(367,797)
551,240,250
551,240,250

551,240,250
551,240,250
551,240,250

423,612,965
9,152,193
432,765,158
108,203
432,873,361
432,873,361

423,935,873
8,937,488
432,873,361
432,873,361

475,137,183
475,137,183
(3,915,966)
471,221,217

471,221,217
471,221,217
471,221,217

231,374,817
20,000,000
251,374,817
(2,883,260)
248,491,557

228,368,914
20,122,643
248,491,557
248,491,557

211,152
211,152

212,659
212,659

1,720,280
473,152,649

1,720,280
250,424,496
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ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
ครบกําหนดชําระ
1 ป
เกิน 1 ป - 5 ป
เกิน 5 ป
รวม
ตราสารหนี้เผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
(หัก) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมตราสารหนี้เผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

551,608,047

475,137,183

-

1,026,745,230

551,608,047

475,137,183

-

1,026,745,230

(367,797)

(3,915,966)

-

(4,283,763)

551,240,250

471,221,217

-

1,022,461,467

-

-

211,152

211,152

-

-

211,152

211,152

211,152

1,022,672,619

551,240,250

471,221,217

หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
ครบกําหนดชําระ
1 ป
เกิน 1 ป - 5 ป
เกิน 5 ป
รวม
ตราสารหนี้เผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมตราสารหนี้เผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

423,612,965

204,308,737

27,066,080

9,152,193

20,000,000

432,765,158

224,308,737

27,066,080

684,139,975

108,203

(2,103,958)

(779,303)

(2,775,058)

432,873,361

222,204,779

26,286,777

681,364,917

-

-

212,659

212,659

-

-

212,659

212,659

432,873,361

222,204,779

26,499,436

681,577,576

-

654,987,782
29,152,193
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารนําเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจไปวางค้ําประกัน
การใช ไฟฟ ากั บการไฟฟานครหลวง จํานวน 476,000 บาท และ 428,000 บาท ตามลํ าดั บ และ
วางค้ําประกันการกูยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 185,000,000 บาท
และ 50,500,000 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารนําเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไปค้ําประกันสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย กับบริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวน 8,000,000
บาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไมม)ี
7.

เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท รอยละของ เงินลงทุน

เงินลงทุน

หลักทรัพย หลักทรัพย (วิธีราคาทุน) (วิธีราคาทุน)
ที่ลงทุน ที่ลงทุน
บริษัทยอย
บริษัท ธนบรรณ จํากัด

สินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนต

หุนสามัญ

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ

99.99

571,494,894
571,494,894

571,494,914
571,494,914

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ธนาคารไดลงทุนในบริษัท ธนบรรณ จํากัด โดยมีราคาซื้อตามสัญญาซื้อ
เงินลงทุน จํานวน 564,960,000 บาท ธนาคารมีเงินสดจายทั้งสิ้นในการลงทุน ดังนี้
งบการเงินรวม
เงินสดจายเพื่อซื้อหุน
บวก ตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ
หัก เงินสดของบริษัทยอย
เงินสดจายสุทธิ

หนวย : บาท
564,960,000
6,534,913
(2,084,920)
569,409,993

87

มูลค ายุ ติธรรมของสิน ทรั พย หนี้สิ น และหนี้สิ นที่อาจเกิ ดขึ้ นที่ ระบุไดของบริ ษัท ยอย และมู ลค า
ตามบัญชีของแตละรายการดังกลาวมีดังนี้
มูลคาตามบัญชี
สินทรัพย
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
อาคารและอุปกรณสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
อื่นๆ
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
อื่นๆ
สินทรัพยสุทธิ
ตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ
สวนเกินของมูลคายุติ ธรรมสุ ทธิ ของบริ ษัทย อยที่สูงกว า
ตนทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อหุน

หนวย : บาท
มูลคายุติธรรม

2,084,920

2,084,920

85,348,865

85,348,865

524,509,945

524,509,945

11,033,653

11,033,653

3,979,467

3,979,467

138,441,237

138,441,237

765,398,087

765,398,087

6,246,793

6,246,793

151,721,981

151,721,981

157,968,774

157,968,774

607,429,313

607,429,313
(6,534,913)
(35,934,400)
564,960,000

กําไรสุทธิของบริษัทผูถูกซื้อกอนปรับปรุงรายการระหวางกันนับแตวันที่ซื้อที่รับ รูในงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 7.89 ลานบาท
หากการซื้อธุรกิจ เกิดขึ้น ตั้งแตวัน ที่ 1 มกราคม 2552 รายไดและกําไรของบริษั ทผูถูกซื้อที่รับรูใ น
งบการเงิ นรวม สํ าหรับ ปสิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธัน วาคม 2552 มี จํานวน 252.89 ล านบาท และ 45.30
ลานบาท ตามลําดับ
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8.

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
8.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552
เงินใหกูยืม
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ตั๋วเงิน
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก

8.2

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

8,623,853,390

5,088,823,301

8,623,853,390

5,088,823,301

5,365,205,119

3,930,446,563

4,699,147,562

3,338,335,696

28,358,302

-

28,358,302

-

493,982,617

429,417,926

493,982,617

429,417,926

14,511,399,428

9,448,687,790

13,845,341,871

8,856,576,923

47,730,578

24,348,113

47,730,578

24,348,113

(174,406,547)

(146,152,842)

(124,907,258)

(75,826,635)

14,384,723,459

9,326,883,061

13,768,165,191

8,805,098,401

จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

ไมเกิน 1 ป
(รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว)

963,526,643

888,327,121

820,461,627

762,089,792

เกิน 1 ป

13,547,872,785

8,560,360,669

13,024,880,244

8,094,487,131

รวม

14,511,399,428

9,448,687,790

13,845,341,871

8,856,576,923

47,730,578

24,348,113

47,730,578

24,348,113

14,559,130,006

9,473,035,903

13,893,072,449

8,880,925,036

บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

8.3

จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552
เงินบาท - ในประเทศ
รวม

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

14,559,130,006

9,473,035,903

13,893,072,449

8,880,925,036

14,559,130,006

9,473,035,903

13,893,072,449

8,880,925,036
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8.4

จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
หนวย : บาท
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
การกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
อื่นๆ
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

9,727,488

กลาวถึง
เปนพิเศษ
-

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
ต่ํากวา
สงสัย
มาตรฐาน
-

767,441,848

6,975,000

-

866,754,344
344,875,395
5,190,440,572
4,972,458,081
28,358,302
1,539,430,221
13,719,486,251
44,608,059
13,764,094,310

7,800,596
3,917,939
125,266,579
331,707,900
38,734,630
514,402,644
3,122,519
517,525,163

21,416,457
30,825,074
37,427,729
10,875,094
100,544,354
100,544,354

กลาวถึง
เปนพิเศษ
-

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
ต่ํากวา
สงสัย
มาตรฐาน
-

สงสัยจะสูญ
-

รวม
9,727,488

3,274,291

15,510,636

793,201,775

54,548,162
17,003,702
12,985,614
87,811,769
87,811,769

31,193,089
1,086,802
31,061,249
6,607,707
3,694,927
89,154,410
89,154,410

927,164,486
349,880,136
5,432,141,636
5,365,205,119
28,358,302
1,605,720,486
14,511,399,428
47,730,578
14,559,130,006
หนวย : บาท

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
การกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
อื่นๆ
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

42,676,388
541,861,716

21,123,558

-

15,810,636

701,959,862
372,175,494
2,753,576,280
3,629,684,547
922,138,669
8,964,072,956
23,115,204
8,987,188,160

12,614,311
26,270,846
220,842,493
7,346,192
288,197,400
1,232,909
289,430,309

29,410,145
1,846,509
4,349,097
64,861,246
5,748,145
106,215,142
106,215,142

31,193,089
10,212,091
11,926,194
833,495
69,975,505
69,975,505

สงสัยจะสูญ

รวม

-

42,676,388

-

578,795,910

1,086,802
14,821,091
3,132,082
1,186,812
20,226,787
20,226,787

762,563,096
387,723,116
2,809,229,405
3,930,446,562
937,253,313
9,448,687,790
24,348,113
9,473,035,903
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หนวย : บาท

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
การกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
อื่นๆ
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

9,727,488

กลาวถึง
เปนพิเศษ
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
ต่ํากวา
สงสัย
มาตรฐาน
-

767,441,848

6,975,000

-

866,754,344
344,875,395
5,190,440,572
4,432,032,615
28,358,302
1,539,430,221
13,179,060,785
44,608,059
13,223,668,844

7,800,596
3,917,939
125,266,579
239,119,064
38,734,630
421,813,808
3,122,519
424,936,327

21,416,457
30,825,074
9,814,205
10,875,094
72,930,830
72,930,830

กลาวถึง
เปนพิเศษ
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
ต่ํากวา
สงสัย
มาตรฐาน
-

สงสัยจะสูญ
-

รวม
9,727,488

3,274,291

15,510,636

793,201,775

54,548,162
11,573,971
12,985,614
82,382,038
82,382,038

31,193,089
1,086,802
31,061,249
6,607,707
3,694,927
89,154,410
89,154,410

927,164,486
349,880,136
5,432,141,636
4,699,147,562
28,358,302
1,605,720,486
13,845,341,871
47,730,578
13,893,072,449
หนวย : บาท

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
การกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
อื่นๆ
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

42,676,388
541,861,716

21,123,558

701,959,862
372,175,494
2,753,576,280
3,210,885,157
922,138,669
8,545,273,566
23,115,204
8,568,388,770

12,614,311
26,270,846
111,482,019
7,346,192
178,836,926
1,232,909
180,069,835

29,410,145
1,846,509
4,349,097
6,488,179
5,748,145
47,842,075
47,842,075

15,810,636
31,193,089
10,212,091
6,348,258
833,495
64,397,569
64,397,569

สงสัยจะสูญ

รวม

-

42,676,388

-

578,795,910

1,086,802
14,821,091
3,132,082
1,186,812
20,226,787
20,226,787

762,563,096
387,723,116
2,809,229,405
3,338,335,695
937,253,313
8,856,576,923
24,348,113
8,880,925,036
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8.5

จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีสินเชื่อจัดชั้นและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
เกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กําหนดดังนี้
หนวย : บาท

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ
จัดชั้นปกติ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใชใน
หลักประกัน
การตั้งคาเผื่อ

คาเผื่อขั้นต่ํา
ตามเกณฑ ธปท.

13,764,094,310

3,727,704,315

1

37,277,044

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

517,525,162

282,511,544

2

5,650,231

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

100,544,355

47,875,242

100

47,875,242

87,811,770
89,154,409
14,559,130,006

36,698,422
30,513,587
4,125,303,110

100
100

36,698,422
30,513,587
158,014,526

จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน

16,392,021

รวม

174,406,547
หนวย : บาท

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ
จัดชั้นปกติ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใชใน
หลักประกัน
การตั้งคาเผื่อ

คาเผื่อขั้นต่ํา
ตามเกณฑ ธปท.

8,987,188,160

2,463,454,413

1

24,634,544

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

289,430,309

213,171,270

2

4,263,425

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

106,215,142

67,444,416

100

67,444,416

69,975,505
20,226,787
9,473,035,903

26,906,745
8,660,315
2,779,637,159

100
100

26,906,745
8,660,315
131,909,445

จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน
รวม

14,243,397
146,152,842
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หนวย : บาท
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ
จัดชั้นปกติ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใชใน
หลักประกัน
การตั้งคาเผื่อ

คาเผื่อขั้นต่ํา
ตามเกณฑ ธปท.

13,223,668,843

3,187,278,849

1

31,872,789

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

424,936,328

189,922,709

2

3,798,454

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

72,930,830

20,261,717

100

20,261,717

82,382,039
89,154,409
13,893,072,449

31,268,690
30,513,587
3,459,245,552

100
100

31,268,690
30,513,587
117,715,237

จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน

7,192,021

รวม

124,907,258

หนวย : บาท
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ
จัดชั้นปกติ

คาเผื่อขั้นต่ํา
ตามเกณฑ ธปท.

8,568,388,770

2,044,655,024

1

20,446,550

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

180,069,835

103,810,796

2

2,076,216

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

47,842,075

9,071,349

100

9,071,349

64,397,569
20,226,787
8,880,925,036

21,328,809
8,660,315
2,187,526,293

100
100

21,328,809
8,660,315
61,583,239

จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน
รวม

8.6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใชใน
หลักประกัน
การตั้งคาเผื่อ

14,243,396
75,826,635

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 ลงวัน ที่ 3 สิ งหาคม 2551
ซึ่งประกอบดวยเงินใหสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสูญ
ตามหลักเกณฑการจัดชั้นของธนาคารแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้
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หนวย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552
เงินตน
เงินตน
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
รอยละของเงินใหสินเชื่อรวม
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
รอยละของเงินใหสินเชื่อรวม

277,510,534
1.91

196,417,434

162,423,286
1.12

93,405,958
0.99

2.08

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552
เงินตน
เงินตน
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
รอยละของเงินใหสินเชื่อรวม
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
รอยละของเงินใหสินเชื่อรวม

9.

244,467,278
1.77
162,423,286
1.17

132,466,431
1.50
93,405,958
1.05

การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ธนาคารไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม

ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ลูกหนี้ทั้งสิ้น

31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญชี
รายลูกหนี้ กอนปรับโครงสรางหนี้ รายลูกหนี้ กอนปรับโครงสรางหนี้
(บาท)
(บาท)
85
228,485,851
42
71,348,083
39,549
14,511,399,428
33,127
9,448,687,790
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ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ลูกหนี้ทั้งสิ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
จํานวน
ยอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญชี
รายลูกหนี้ กอนปรับโครงสรางหนี้ รายลูกหนี้ กอนปรับโครงสรางหนี้
(บาท)
(บาท)
85
228,485,851
42
71,348,083
16,616
13,845,341,871
10,815
8,856,576,923

ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวเปนแบบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาใหม
ทั้งหมดและไมมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 การปรับโครงสรางหนี้ขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย
14.2 ป และ 11.7 ป ตามลําดับ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้
สําเร็จแลว จํานวน 7.2 ลานบาท และ 4.9 ลานบาท ตามลําดับ
ยอดคงคางของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลว มีการจัดชั้นดังตอไปนี้

จัดชั้นปกติ

หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
154,389,203
33,398,981

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

21,966,518

9,919,808

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

1,715,853

2,403,532

จัดชั้นสงสัย

22,954,037

9,560,830

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

25,576,952

13,062,126

226,602,563

68,345,277

รวม
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10. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนวย : บาท
ปกติ
ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
สงสัย
สงสัยจะสูญ

สวนที่เกิน
เกณฑของ ธปท.

รวม

24,634,545
12,658,411
(15,912)

4,263,426
1,387,900
(1,095)

67,444,415
(14,108,897)
(5,460,276)

26,906,745
78,053,242
(68,261,565)

8,660,315
27,267,825
(5,414,553)

14,243,396
2,148,625
-

146,152,842
107,407,106
(79,153,401)

37,277,044

5,650,231

47,875,242

36,698,422

30,513,587

16,392,021

174,406,547

หนวย : บาท
ปกติ
ยอดตนงวด
ยอดของบริษัทยอย
ณ วันรวมกิจการ
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
สงสัย
สงสัยจะสูญ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สวนที่เกิน
เกณฑของ ธปท.

รวม

16,809,598

289,170

4,889,812

619,621

4,798,581

264,671

27,671,453

4,183,880
3,641,067
24,634,545

2,251,139
1,723,117
4,263,426

69,812,071
(7,108,408)
(149,060)
67,444,415

5,108,342
37,937,528
(16,758,746)
26,906,745

4,862,521
(1,000,787)
8,660,315

13,978,725
14,243,396

81,355,432
55,034,550
(17,908,593)
146,152,842

หนวย : บาท
ปกติ
ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

20,446,551
11,442,150
(15,912)
31,872,789

กลาวถึง
เปนพิเศษ
2,076,216
1,723,333
(1,095)
3,798,454

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
ต่ํากวา
สงสัย
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
9,071,348
16,650,645
(5,460,276)
20,261,717

21,328,809
13,600,071
(3,660,190)
31,268,690

8,660,315
27,267,825
(5,414,553)
30,513,587

สวนที่เกิน
เกณฑของ ธปท.
14,243,396
(7,051,375)
7,192,021

รวม
75,826,635
63,632,649
(14,552,026)
124,907,258

หนวย : บาท

ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

16,809,598
3,636,953
20,446,551

289,170
1,787,046
2,076,216

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
ต่ํากวา
สงสัย
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
4,889,812
4,330,596
(149,060)
9,071,348

619,621
24,824,110
(4,114,922)
21,328,809

4,798,581
4,862,521
(1,000,787)
8,660,315

สวนที่เกิน
เกณฑของ ธปท.
264,671
13,978,725
14,243,396

รวม
27,671,453
53,419,951
(5,264,769)
75,826,635
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11. ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552
ประเภททรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น
จําหนาย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

2,533,800

2,161,458

(729,905)

3,965,353

5,619,201

174,919,490

(166,179,108)

14,359,583

8,153,001

177,080,948

(166,909,013)

18,324,936

(2,148,153)

(5,577,233)

4,379,725

(3,345,661)

6,004,848

171,503,715

(162,529,288)

14,979,275
หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2551
ประเภททรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น
จําหนาย

2,524,114

9,686

3,979,467

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

-

2,533,800

30,139,297

(28,499,563)

5,619,201

6,503,581

30,148,983

(28,499,563)

8,153,001

(108,044)

(3,415,484)

1,375,375

(2,148,153)

6,395,537

26,733,499

(27,124,188)

6,004,848

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ของธนาคารและบริษัทยอย
ประเมินราคาโดยผูประเมินภายในทั้งจํานวน
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หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552
ประเภททรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น
จําหนาย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

2,533,800

2,161,458

(729,905)

3,965,353

1,611,427

32,185,111

(29,510,717)

4,285,821

4,145,227

34,346,569

(30,240,622)

8,251,174

(436,915)

(2,960,549)

2,473,889

(923,575)

3,708,312

31,386,020

(27,766,733)

7,327,599
หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2551
ประเภททรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

2,524,114

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น
จําหนาย

-

2,533,800

16,441,179

(14,829,752)

1,611,427

2,524,114

16,450,865

(14,829,752)

4,145,227

(108,044)

(1,704,246)

1,375,375

(436,915)

2,416,070

14,746,619

(13,454,377)

3,708,312

-

9,686

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ของธนาคารประเมินราคา
โดยผูประเมินภายในทั้งจํานวน
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12. อาคารและอุปกรณสุทธิ
หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
รับโอน
โอนออก

2552

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
งานระหวางทํา
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม

2553

2,915,760

-

(1,715,760)

1,200,000

8,033,711

-

(3,275,981)

4,757,730

35,211,300

9,310,646

-

62,285,587

15,776,917

(4,550,116)

73,512,388

53,635,182

13,598,126

(3,974,264)

63,259,044

44,521,946

5,812,765

-

(4,250,000)

1,562,765

1,493,875

825,818

(1,588,822)

730,871

169,388,180

39,511,507

(19,354,943)

189,544,744

(5,978,186)

(335,680)

2,427,517

(3,886,349)

(6,095,669)

(3,757,817)

(37,375,158)

(11,722,271)

4,505,385

(44,592,044)

(31,239,487)

(11,043,408)

3,974,247

(38,308,648)

(1,706,862)

(200,000)

1,000,000

(906,862)

(82,395,362)

(27,059,176)

11,907,149

(97,547,389)

-

86,992,818

คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
อาคารและอุปกรณสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม

(1,200,000)
85,792,818

(9,853,486)

91,997,355
-

1,200,000

91,997,355
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หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
ยอดของ
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
บริษัทยอย
รับโอน
โอนออก
ณ วันรวม
กิจการ

2551
ราคาทุน
ที่ดนิ
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงและเครื่องใช
สํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
งานระหวางทํา
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงและเครื่องใช
สํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
อาคารและอุปกรณสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

-

4,493,335

-

(1,577,575)

2,915,760

-

10,921,002

-

(2,887,291)

8,033,711

22,058,101

-

13,190,649

(37,450)

35,211,300

50,074,282

9,070,519

9,564,225

(6,423,439)

62,285,587

49,884,197

1,058,823

7,156,216

(4,464,054)

53,635,182

5,812,765

-

-

5,812,765

-

1,369,979

(2,264,989)

1,493,875

124,405,465

31,356,444

31,281,069

(17,654,798)

169,388,180

-

(8,832,001)

(33,474)

2,887,289

(5,978,186)

2,388,885

(3,215,082)

-

(2,888,508)

7,921

(6,095,669)

(20,499,575)

(8,861,562)

(9,740,258)

1,726,237

(37,375,158)

(20,022,859)

(939,033)

(10,769,420)

491,825

(31,239,487)

(1,690,195)

(16,667)

(20,322,791)

(23,448,327)

(43,737,516)
80,667,949
80,667,949

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552

-

(1,200,000)

-

(1,706,862)

5,113,272

(82,395,362)

-

86,992,818
(1,200,000)
85,792,818

27,059,176
23,448,327

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคา
ทั้ งจํ านวนแล วแต ยั งคงใช ง านอยู ซึ่ งมี ราคาทุ น จํ านวน 20,704,810 บาท และ 2,772,951 บาท
ตามลําดับ
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หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552
ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
งานระหวางทํา
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและอุปกรณสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
รับโอน
โอนออก

35,211,300

9,310,646

53,215,068

9,911,354

(107,846)

63,018,576

52,576,359

12,874,926

(3,413,836)

62,037,449

617,940

335,748

(712,887)

240,801

141,620,667

32,432,674

(4,234,569)

169,818,772

(6,095,669)

(3,757,816)

(28,507,843)

(10,725,130)

83,277

(39,149,696)

(30,309,122)

(10,796,136)

3,413,836

(37,691,422)

(64,912,634)

(25,279,082)

3,497,113

(86,694,603)

76,708,033

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
44,521,946

-

(9,853,485)

83,124,169
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หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2551
ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
งานระหวางทํา
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและอุปกรณสุทธิ
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
รับโอน
โอนออก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

22,058,101

13,190,649

(37,450)

35,211,300

50,074,282

9,564,225

(6,423,439)

53,215,068

49,884,197

7,156,216

(4,464,054)

52,576,359

2,388,885

494,044

(2,264,989)

617,940

124,405,465

30,405,134

(13,189,932)

141,620,667

(3,215,082)

(2,888,508)

7,921

(6,095,669)

(20,499,575)

(9,734,505)

1,726,237

(28,507,843)

(20,022,859)

(10,778,088)

491,825

(30,309,122)

(43,737,516)

(23,401,101)

2,225,983

(64,912,634)

80,667,949

76,708,033

25,279,082
23,401,101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลว
แตยังคงใชงานอยูซึ่งมีราคาทุน จํานวน 15,711,238 บาท และ 2,001,731 บาท ตามลําดับ
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13. สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
หนวย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2552
2553
ราคาทุน
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาธรรมเนียมแรกเขาบริการ ไอทีเอ็มเอกซ
รวมราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ

44,899,058
32,621,200

4,332,339
-

-

49,231,397

-

32,621,200

77,520,258

4,332,339

-

81,852,597

(19,208,810)

(11,564,160)

-

(30,772,970)

(19,208,810)

(11,564,160)

-

(30,772,970)

58,311,448

51,079,627
หนวย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2551
2552
ราคาทุน
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาธรรมเนียมแรกเขาบริการ ไอทีเอ็มเอกซ
รวมราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552

35,385,595

9,513,463

-

44,899,058

28,850,745

3,770,455

-

32,621,200

64,236,340

13,283,918

-

77,520,258

(9,845,909)

(9,362,901)

-

(19,208,810)

(9,845,909)

(9,362,901)

-

(19,208,810)

54,390,431

58,311,448

11,564,160
9,362,901

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่คิดคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแต
ยังคงใชงานอยูซึ่งมีราคาทุน จํานวน 319,395 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไมม)ี
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14. สินทรัพยอื่นสุทธิ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552
สิทธิการเชารอตัดบัญชี
คาใชจายรอตัดบัญชี - ลูกหนี้เชาซื้อ
คาใชจายรอตัดบัญชี - อื่น
ดอกเบี้ยและรายไดคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
วัสดุสิ้นเปลือง
เงินมัดจําและเงินประกัน
ลูกหนี้กรมสรรพากร
อื่นๆ
รวม

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

14,797,299

19,056,662

14,797,299

19,056,662

33,399,320

24,118,614

33,399,320

24,118,614

7,828,314

3,256,254

7,828,314

3,256,254

12,270,576

7,271,503

12,860,397

7,271,503

4,472,092

1,272,341

4,456,937

1,272,341

616,615

618,122

616,615

618,122

9,436,091

6,026,285

8,366,644

5,116,871

128,136,256

137,529,869

128,136,256

133,086,585

62,425,655

34,678,040

45,543,991

22,307,282

273,382,218

233,827,690

256,005,773

216,104,234

15. เงินรับฝาก
15.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552
จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

51,087,787

77,219,465

53,834,135

77,452,163

4,609,521,685

2,805,754,875

4,609,521,685

2,805,754,875

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
-

ไมถึง 6 เดือน

1,743,679,843

2,324,702,917

1,743,679,842

2,508,702,917

-

6 เดือน - 1 ป

1,270,404,701

1,783,830,343

1,270,404,701

1,783,830,343

-

1 ป ขึ้นไป

3,749,212,571

2,406,367,563

3,749,212,571

2,406,367,563

245,400

245,400

245,400

245,400

11,424,151,987

9,398,120,563

11,426,898,334

9,582,353,261

บัตรเงินฝาก
รวม
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15.2

จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552

8,502,701,445

6,870,155,527

8,505,447,792

7,054,388,225

6 เดือน - 1 ป

1,750,238,364

866,815,058

1,750,238,364

866,815,058

1 ป ขึ้นไป

1,171,212,178

1,661,149,978

1,171,212,178

1,661,149,978

รวม

11,424,151,987

9,398,120,563

11,426,898,334

9,582,353,261

ไมถึง 6 เดือน
(รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว)

15.3

จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
หนวย : บาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
เงินบาท - ในประเทศ
รวม

งบการเงินเฉพาะ
31 ธันวาคม
2553
2552

2553

2552

11,424,151,987

9,398,120,563

11,426,898,334

9,582,353,261

11,424,151,987

9,398,120,563

11,426,898,334

9,582,353,261

16. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ (หนี้สิน)
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม
สถาบันการเงินอื่น
รวม

412,141,962
412,141,962

31 ธันวาคม 2553
มีระยะเวลา
810,000,000
810,000,000

รวม
1,222,141,962
1,222,141,962

เมื่อทวงถาม
242,884,061
242,884,061

31 ธันวาคม 2552
มีระยะเวลา
56,000,000
56,000,000

รวม
298,884,061
298,884,061
หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อทวงถาม
สถาบันการเงินอื่น
รวม

407,419,334
407,419,334

31 ธันวาคม 2553
มีระยะเวลา
810,000,000
810,000,000

รวม
1,217,419,334
1,217,419,334

เมื่อทวงถาม
241,819,922
241,819,922

31 ธันวาคม 2552
มีระยะเวลา
56,000,000
56,000,000

รวม
297,819,922
297,819,922
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17. เงินกูยืมระยะสั้น
หนวย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
ตั๋วแลกเงิน - ในประเทศ
รวม

2,485,696,562

420,681,729

2,485,696,562

420,681,729

ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2553 และ 2552 เงิ นกู ยื มระยะสั้ นเป นการออกตั๋ วแลกเงิ นสกุ ลเงิ นบาท
อัตราดอกเบี้ยในชวงรอยละ 0.75 - 2.75 ตอป และรอยละ 1.00 - 1.75 ตอป ตามลําดับ ครบกําหนด
ชําระในระหวางเดือนมกราคมถึ งเดือนตุลาคม 2554 และเดือนมกราคมถึ งเดือนธันวาคม 2553
ตามลําดับ
18. หนี้สินอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552
เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน
ดอกเบี้ยคางจาย
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้เชาซื้อทรัพยสิน
คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย
อื่นๆ
รวม

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

3,300,754

3,336,457

3,300,754

3,336,457

45,823,110

23,228,218

45,823,110

23,253,424

26,492,678

75,120,825

21,264,340

13,306,779

9,074,228

4,074,393

9,074,228

4,074,393

67,108,038

22,986,345

54,041,214

15,270,882

4,450,965

53,659,297

4,879,280

2,680,109

1,822,293

1,017,034

1,822,293

1,017,034

70,537,221

52,073,170

20,116,798

20,812,706

228,609,287

235,495,739

160,322,017

83,751,784
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19. ทุนเรือนหุน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่ประชุมมีมติ
ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 1,500 ลานบาท เปน 2,000 ลานบาท โดยเพิ่มทุนหุนสามัญ
จดทะเบีย นจากจํานวน 150 ล านหุน เปน 200 ลานหุ น มูลคาหุน ละ 10 บาท และธนาคาร
ไดจดทะเบียนมติดังกลาวตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
การเพิ่มทุนนี้ไดมีการเรียกและไดรับชําระเงินคาหุนแลวจํานวน 50 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ตามรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2553 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห เ พิ่ ม
ทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 2,000 ลานบาท เปน 3,000 ลานบาท โดยเพิ่มทุนหุนสามัญจดทะเบียน
จากจํานวน 200 ลานหุน เปน 300 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และธนาคารไดจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารคํานวณหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนี้
จํานวนหุนสามัญคงเหลือ ณ วันตนป
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกระหวางป
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันสิ้นป

2553
150,000,000
23,424,658
173,424,658

2552
150,000,000
150,000,000

20. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้ไมสามารถ
นํามาจัดสรรเปนเงินปนผลได
21. การจัดการสวนทุน
ธนาคารมีนโยบายในการดํารงฐานะของเงินกองทุนใหอยูในระดับเพียงพอ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร
ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของทางการ โดยธนาคารมีการประเมิน
ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ภายใต สถานการณ สมมติ ต างๆ อย างสม่ํ าเสมอ เพื่ อ ประกอบ
การวางแผนการดําเนินการดานเงินกองทุนตามความเหมาะสม
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 และ 2552 ธนาคารปฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ ก ารดํ ารงเงิ น กองทุ น
ของธนาคารแหงประเทศไทยตามแนวทาง Basel II ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2551
เป น ต น ไป โดยกํ า หนดให ธ นาคารพาณิ ช ย ต องดํ า รงเงิ น กองทุ น ขั้ น ต่ํ า เพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย ง
ดานปฏิบัติการเพิ่มเติมจากความเสี่ยงดานเครดิต และความเสี่ยงดานตลาด และไดปรับปรุงวิธีการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบตออัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายและอัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชําระแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

2,000,000,000
2,300,000
(583,958,155)
1,418,341,845

1,500,000,000
2,300,000
(595,039,432)
907,260,568

40,439,869
40,439,869
1,458,781,714

36,261,927
36,261,927
943,522,495

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนดังนี้

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (ขั้นต่ํารอยละ 4.25)
เงินกองทุนตามกฎหมายตอสินทรัพยเสี่ยง (ขั้นต่ํารอยละ 8.50)

อัตราสวนเงินกองทุนของธนาคาร
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552
รอยละ
รอยละ
13.99
12.31
14.39
12.80
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การเป ดเผยข อมู ล เกี่ ย วกั บ การดํ า รงเงิ น กองทุ น ตามประกาศของธนาคารแห ง ประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย
ชองทางที่เปดเผยขอมูล www.tcrbank.com
วันที่ที่เปดเผยขอมูล
ภายในเดือนเมษายน 2554
ขอมูล ณ วันที่
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
22. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน
22.1 ภาระผูกพันอื่น

อาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น ๆ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
971,560
34,471,044
58,825,281
200,000,000
56,172,777
33,135,808
2,831,281
261,566
94,446,662 292,222,655

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
971,560
34,554,044
58,825,281
200,000,000
56,172,777
33,135,808
2,831,281
261,566
94,529,662 292,222,655

22.2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทแหงหนึ่งเพื่อใหบริษัทดังกลาว
ใหคําแนะนําดานการดําเนินงานแกบริษัทยอยอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุง
ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทยอย สัญญานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ถึงวัน ที่
31 มีนาคม 2555 โดยกําหนดคาบริการเดือนละ 100,000 บาท โดยชําระเปนรายไตรมาส
ไตรมาสละ 300,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น 9 งวด และค า บริ ก ารส ว นเพิ่ ม ซึ่ ง ผั น แปรตาม
ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย ชําระครั้งเดียวในวันที่ 31 มีนาคม 2555
22.3 เมื่อวัน ที่ 31 สิงหาคม 2553 ธนาคารไดทํ าสัญ ญาซื้ อขายหุนสามั ญของบริษัท เงิ นทุ น
สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จํานวน 230,883,188 หุนคิดเปนรอยละ 38.65 ของจํานวนหุน
ที่ออกจําหนายและชําระแลวจาก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารจะตองทํา
คําเสนอซื้อหลักทรัพยจากผูถือหุนทุกรายที่ราคาซื้อขายเบื้องตน 4 บาทตอหุน โดยเงื่อนไข
ในการซื้อขายกําหนดวาธนาคารสามารถยกเลิกการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยได หากธนาคาร
ไมสามารถซื้อหุนไดเกินกวารอยละ 75 ของหุนที่ออกจําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ธนาคารไดรับ
อนุ ญ าต และผ อนผั น รวมถึ งเห็ น ชอบในหลั ก การจากธนาคารแห งประเทศไทย เมื่ อวั น ที่
16 ธันวาคม 2553 ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการตามสัญญาของทั้งสองฝาย
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23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารและบริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ดังนี้

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
10,826,072
7,689,407

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
9,569,171
7,689,407

24. ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูบริหาร
ธนาคารและบริ ษั ท ย อยไม มี ก ารจ ายผลประโยชน อื่ น แก ก รรมการและผู บ ริ ห ารนอกเหนื อจาก
ผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ ซึ่งไดแก เบี้ยประชุมกรรมการ เงินเดือนและโบนัส (ถามี) ของผูบริหาร
25. คาภาษีเงินได
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิจากการดําเนินงานแต
ไมมีภาษีเงินไดที่จะตองเสีย เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาที่ใชเปนคาใชจายทางภาษีเงินได
26. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
ธนาคารและบริษัทยอยมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได
และคาใชจายสวนหนึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว งบการเงินนี้
ได รั บ รู ผลของรายการดั งกล าว ซึ่ งเป น รายการค าตามปกติ ธุ ร กิ จ เสมื อนเป น รายการที่ ก ระทํ า
กับบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552

เงินใหสินเชื่อ
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวของ
ดอกเบี้ยคางรับ - เงินใหสินเชื่อ
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวของ
เงินมัดจําและเงินประกัน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ริมเพดิเวลลอปเมนต จํากัด
เงินรับฝาก
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
และบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
ดอกเบี้ยคางจาย - เงินรับฝาก
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวของ

194,878

318,187

194,878

318,187

587

921

587

921

2,279,331
1,477,168

2,130,291
841,230

2,204,811
1,477,168

2,130,291
841,230

681,985,478

329,825,140

2,746,348
681,985,478

189,465,004
329,825,140

52,096,831

46,182,326

52,096,831

46,182,326

3,449,832

1,211,432

3,449,832

10,082
1,211,432

217,053

146,840

217,053

146,840
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รายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553

2552

2553

2552

ดอกเบี้ยรับ - เงินใหสินเชื่อ
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวของ
ดอกเบี้ยจาย - เงินรับฝาก
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวของ
คาเชาอาคาร
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ริมเพดิเวลลอปเมนต จํากัด
บริษัท วีซีสมบัติ จํากัด

11,133

76,087

11,133

76,087

5,019,756

3,607,985

922,519
5,019,756

363,330
3,607,985

937,002

1,015,527

937,002

1,015,527

3,569,160
9,013,848
1,092,000

3,232,440
3,617,745
715,000

3,420,120
6,065,534
1,092,000

3,232,440
3,364,920
715,000

-

-

42,443,520

31,072,800

-

-

13,014,893

6,752

-

-

เงินปนผลรับ
บริษัทยอย
คาธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทยอย
คาใชจายอื่น
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด

182,372

-

นโยบายราคา
ธนาคารกําหนดราคาสําหรับรายการคากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดังตอไปนี้
 ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อและเงินรับฝากคิดตามราคาตลาด
 คาเชาและบริการอาคารคิดจากอัตราที่ระบุไวในสัญญาเชาและบริการ
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27. สัญญาเชาระยะยาว
ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาสํานักงาน คาใชจายเกี่ยวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอรและการรักษาขอมูล โดยมีสวนที่ครบกําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแตวันที่
ในงบดุล ดังนี้
งบการเงินรวม
จํานวนคาเชา
ที่ตองจายในอนาคต
ณ 31 ธันวาคม 2553
บาท
20,500,342
20,456,189
409,600
41,366,131

ประเภท
สัญญาเชาสํานักงาน
สัญญาเชาสํานักงาน
สัญญาเชาสํานักงาน
รวม

ระยะเวลาคงเหลือ
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558
ตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป

สัญญาคาบริการ
สัญญาคาบริการ
สัญญาคาบริการ
รวม

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558
ตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป

45,723,842
50,079,605
1,970,000
97,773,447

สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร
สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558

4,983,945
5,575,770
10,559,715

งบการเงินรวม
จํานวนคาเชา
ที่ตองจายในอนาคต
ณ 31 ธันวาคม 2552
บาท
14,134,911
12,083,920
448,000
26,666,831

ประเภท
สัญญาเชาสํานักงาน
สัญญาเชาสํานักงาน
สัญญาเชาสํานักงาน
รวม

ระยะเวลาคงเหลือ
1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557
ตั้งแต 1 มกราคม 2558 เปนตนไป

สัญญาคาบริการ
สัญญาคาบริการ
รวม

1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557

46,186,053
24,461,427
70,647,480

สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร
สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557

2,261,892
2,053,485
4,315,377
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนคาเชา
ที่ตองจายในอนาคต
ณ 31 ธันวาคม 2553
บาท
16,413,573
16,079,953
409,600
32,903,126

ประเภท
สัญญาเชาสํานักงาน
สัญญาเชาสํานักงาน
สัญญาเชาสํานักงาน
รวม

ระยะเวลาคงเหลือ
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558
ตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป

สัญญาคาบริการ
สัญญาคาบริการ
สัญญาคาบริการ
รวม

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558
ตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป

44,997,842
48,493,105
1,970,000
95,460,947

สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร
สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558

4,043,361
4,269,761
8,313,122

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนคาเชา
ที่ตองจายในอนาคต
ณ 31 ธันวาคม 2552
บาท
11,186,597
6,432,986
448,000
18,067,583

ประเภท
สัญญาเชาสํานักงาน
สัญญาเชาสํานักงาน
สัญญาเชาสํานักงาน
รวม

ระยะเวลาคงเหลือ
1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557
ตั้งแต 1 มกราคม 2558 เปนตนไป

สัญญาคาบริการ
สัญญาคาบริการ
รวม

1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557

46,186,053
24,461,417
70,647,470

สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร
สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557

2,261,892
2,053,485
4,315,377
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28. ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ
ธนาคารและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคารเพื่อรายยอย
และสินเชื่อเชาซื้อรถจั กรยานยนตตามลําดับ โดยมี ธุรกรรมในประเทศไทยเทานั้ น ดังนั้ นรายได
คาใชจาย กําไร สินทรัพยและหนี้สิน โดยสวนใหญตามที่แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงาน
ธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
29. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
ความเสี่ ย งจากการให สิ น เชื่ อ คือ ความเสี่ ย งที่ธนาคารและบริ ษั ท ยอยอาจได รับ ความเสีย หาย
อันสืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของธนาคารและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได ซึ่งมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือ
ทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุลและความเสี่ยงของรายการนอกงบดุล
จากการค้ําประกันการกูยืมและอื่นๆ
นอกจากนี้ธนาคารและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
การวิเคราะหความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้ และการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพสินเชื่อของธนาคารอันจะปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาในอนาคต
ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะเปนผลในทางลบ
ตอรายไดดอกเบี้ยสุ ทธิในงวดป จจุบันและในอนาคต ความเสี่ย งของอั ตราดอกเบี้ ย นี้เกิดขึ้นจาก
โครงสรางและลักษณะของรายการในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน นอกจากนี้ยังเกิดจาก
ระยะเวลาที่แตกตางกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหวางรายการทางดานสินทรัพยและหนี้สิน
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ธนาคารและบริษัทยอยไดสรุประยะเวลาครบกําหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ดังนี้
หนวย : บาท

0-3 เดือน
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
มากกวา 5 ป

3-12 เดือน

1-5 ป

313,262,289
274,751,344
9,355,762,610

51,008,512
276,488,906
1,440,629,337

81,986,428
471,221,217
3,425,664,656

6,238,683,988

4,011,156,321

1,174,311,678

-

872,141,962

-

350,000,000

-

211,152
11,832,291

เงินใหสินเชื่อ
ดอยคุณภาพ

277,510,534

ไมมีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

193,350,661
1,720,280
-

639,607,890
1,024,392,899
14,511,399,428

-

-

11,424,151,987

-

-

1,222,141,962
หนวย : บาท

0-3 เดือน
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
มากกวา 5 ป

3-12 เดือน

1-5 ป

544,684,228
243,139,960
4,396,731,160

44,896,817
189,733,401
2,172,412,235

100,124,052
222,204,779
2,734,322,284

4,985,599,524

2,751,371,061

1,661,149,978

292,884,061

6,000,000

-

26,499,437
12,755,680

เงินใหสินเชื่อ
ดอยคุณภาพ

132,466,431

ไมมีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

129,829,511
1,720,280
-

819,534,608
683,297,857
9,448,687,790

-

-

-

9,398,120,563

-

-

-

298,884,061
หนวย : บาท

0-3 เดือน
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
มากกวา 5 ป
เงินใหสินเชื่อ
ดอยคุณภาพ

3-12 เดือน

1-5 ป

312,875,338
274,751,344
9,264,580,158

50,608,512
276,488,906
1,187,048,332

81,986,428
471,221,217
3,137,413,811

6,241,430,335

4,011,156,321

1,174,311,678

-

867,419,334

-

350,000,000

-

211,152
11,832,292

244,467,278

ไมมีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

193,350,661
573,215,174
-

638,820,939
1,595,887,793
13,845,341,871

-

-

11,426,898,334

-

-

1,217,419,334
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หนวย : บาท

0-3 เดือน
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
มากกวา 5 ป
เงินใหสินเชื่อ
ดอยคุณภาพ

3-12 เดือน

1-5 ป

544,684,228
243,139,960
4,365,011,648

44,896,817
189,733,401
2,043,639,898

100,124,052
222,204,779
2,302,703,266

5,169,832,222

2,751,371,061

1,661,149,978

291,819,922

6,000,000

-

26,499,437
12,755,680

132,466,431

ไมมีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

129,123,386
573,215,194
-

818,828,483
1,254,792,771
8,856,576,923

-

-

-

9,582,353,261

-

-

-

297,819,922

ขอมูลเบื้องตนของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 มีดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
5,711.99
5,794.15
8,799.41
3,654.54
14,511.40
9,448.69

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
5,045.93
5,202.04
8,799.41
3,654.54
13,845.34
8,856.58
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ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายไดและหนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิด
ค าใช จ าย ยอดคงเหลื อถั วเฉลี่ ย ที่ คํ านวณโดยถั วเฉลี่ ย ยอดคงเหลื อในระหว างป ของสิ น ทรั พย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
2552 ดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือเฉลี่ย
จํานวน
อัตรา
(12 เดือน)
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
(บาท)
(บาท)
(รอยละ)
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชือ่
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น

515,603,787
922,521,142
11,513,323,051

11,877,456
18,114,747
915,531,607

2.30
1.96
7.95

10,790,822,841
635,461,078
812,600,092

196,700,939
9,330,002
14,196,088

1.82
1.47
1.75

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือเฉลี่ย
จํานวน
อัตรา
(12 เดือน)
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
(บาท)
(บาท)
(รอยละ)
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น

749,694,435
603,872,134
7,087,651,490

16,613,491
13,996,397
453,409,206

2.22
2.32
6.40

7,191,557,657
425,230,016
200,910,093

167,628,126
7,294,962
1,975,677

2.33
1.72
0.98
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือเฉลี่ย
จํานวน
อัตรา
(12 เดือน)
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
(บาท)
(บาท)
(รอยละ)
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น

515,337,120
922,521,142
10,899,278,041

11,877,456
18,114,747
725,158,897

2.30
1.96
6.65

10,790,822,841
633,532,156
812,600,092

196,880,630
9,326,268
14,938,915

1.82
1.47
1.84

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือเฉลี่ย
จํานวน
อัตรา
(12 เดือน)
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
(บาท)
(บาท)
(รอยละ)
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น

749,623,802
603,872,134
7,038,308,918

16,613,491
13,996,397
439,024,587

2.22
2.32
6.24

7,206,910,382
425,231,338
200,910,093

167,788,419
7,294,962
1,975,677

2.33
1.72
0.98

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารและบริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
เมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอ
ตามความตองการในอัตราตนทุนและเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร
และบริษัทยอย
ธนาคารและบริ ษัท ยอยมีน โยบายในการบริ หารความเสี่ย งดานสภาพคล องภายใต ก ารควบคุ ม
ของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน โดยการกําหนดใหมีการควบคุมและติดตามสถานภาพ
ของฐานะสภาพคลองอยูเปนประจํา
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ตารางแสดงสิ นทรัพย และหนี้ สิน ทางการเงิ นของธนาคารและบริ ษัท ยอยจําแนกตามระยะเวลา
ที่ครบกําหนดของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

195,186,732
262,007,665

0-3 เดือน

3-12 เดือน

มากกวา 5 ป

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

298,093,534
274,751,344
392,722,445

400,000 145,927,624
276,488,906 471,221,217
211,152
540,588,808 5,458,446,240 7,857,634,270

1,720,280
-

639,607,890
1,024,392,899
14,511,399,428

-

11,424,151,987
1,222,141,962

3,348,366,961 2,890,317,027
412,141,962 460,000,000

1-5 ป

4,011,156,321 1,174,311,678
350,000,000

-

รวม

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ*
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
*

131,352,887
114,230,130

0-3 เดือน

3-12 เดือน

มากกวา 5 ป

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

530,066,964
243,139,960
460,694,693

158,114,757
189,733,401 222,204,779
26,499,437
445,429,556 4,418,043,011 4,010,290,400

1,720,280
-

819,534,608
683,297,857
9,448,687,790

-

9,398,120,563
298,884,061

1,675,449,690 3,310,149,834
242,884,061
50,000,000

1-5 ป

2,751,371,061 1,661,149,978
6,000,000
-

-

รวม

เงินใหสินเชื่อมีการจําแนกการจัดชั้นระยะเวลาที่ครบกําหนดของสัญญาใหม เพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินรวมสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
เมื่อทวงถาม

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

194,799,781
254,682,245

0-3 เดือน

3-12 เดือน

มากกวา 5 ป

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

รวม

298,093,534
274,751,344
377,752,887

145,927,624
276,488,906 471,221,217
211,152
419,818,770 4,935,453,698 7,857,634,271

573,215,174
-

638,820,939
1,595,887,793
13,845,341,871

3,351,113,308 2,890,317,027
407,419,334 460,000,000

1-5 ป

4,011,156,321 1,174,311,678
350,000,000

-

-

11,426,898,334
1,217,419,334
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หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

130,646,762
97,772,739

0-3 เดือน

3-12 เดือน

มากกวา 5 ป

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

รวม

530,066,964
243,139,960
445,432,572

158,114,757
189,733,401 222,204,779
26,499,437
316,657,220 3,986,423,992 4,010,290,400

573,215,194
-

818,828,483
1,254,792,771
8,856,576,923

-

9,582,353,261
297,819,922

1,675,449,690 3,494,382,532
241,819,922
50,000,000

1-5 ป

2,751,371,061 1,661,149,978
6,000,000
-

-

ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด านอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น
อันอาจมีผลใหมูลคาของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายได
หรือมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอย
ธนาคารและบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประมาณการมูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงิน มีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางจาย

31 ธันวาคม 2552
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

407,433,530
639,607,890
1,028,676,662
14,384,723,459

407,433,530
639,607,890
1,024,392,899
14,384,723,459

162,058,696
819,534,608
686,027,914
9,326,883,061

162,058,696
819,534,608
683,297,857
9,326,883,061

11,424,151,987
1,222,141,962
61,716,010
2,485,696,562
45,823,110

11,424,151,987
1,222,141,962
61,716,010
2,485,696,562
45,823,110

9,398,120,563
298,884,061
105,289,616
420,681,729
23,228,218

9,398,120,563
298,884,061
105,289,616
420,681,729
23,228,218
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หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางจาย

406,868,666
638,820,939
1,600,171,556
13,768,165,191

406,868,666
638,820,939
1,595,887,793
13,768,165,191

160,830,140
818,828,483
1,257,567,828
8,805,098,401

160,830,140
818,828,483
1,254,792,771
8,805,098,401

11,426,898,334
1,217,419,334
61,716,010
2,485,696,562
45,823,110

11,426,898,334
1,217,419,334
61,716,010
2,485,696,562
45,823,110

9,582,353,261
297,819,922
105,289,616
420,681,729
23,253,424

9,582,353,261
297,819,922
105,289,616
420,681,729
23,253,424

วิธีการและขอสมมติฐานที่ธนาคารและบริษัทยอยใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงิน มีดังนี้
เงิน สด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิ น (สินทรัพยและหนี้ สิน ) เงินรั บฝาก หนี้สิ นจา ยคื น
เมื่อทวงถาม เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงิน
ที่แสดงในงบดุล
หลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงมูลคายุติธรรมตามวิธีการที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3.2
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ แสดงมูลคายุติธรรมตามยอดเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
ตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุลหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี
ตราสารอนุพันธ
ธนาคารและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ
เพื่อเปนเครื่องมือปองกันหรือบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทยอยเทานั้น ซึ่งตราสารอนุพันธ
ที่ใช ไดแก สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธประมาณจากสวนตาง
ระหว า งอั ตราตามสั ญ ญากั บ อั ตราป จ จุ บั น ณ วั น สิ้ น งวดหลั งจากปรั บ ปรุ งด วยค าความเสี่ ย ง
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีธุรกรรมตราสารอนุพันธที่เปนสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) ที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ย
โดยการจายอัตราดอกเบี้ยคงที่และรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับระยะเวลาที่ ตกลงกัน โดยไมมี
การแลกเปลี่ยนเงินตน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ป 2553

หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
มูลคาสัญญา
มูลคายุติธรรม
มูลคาสัญญา
มูลคายุติธรรม
(Notional Amount) กําไร (ขาดทุน) (Notional Amount)
กําไร (ขาดทุน)
-

-

200,000,000

4,648,205

30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554
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สถิติฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-53
งบการเงินรวม

31-ธ.ค.-52

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

31-ธ.ค.-52
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจ การ

31-ธ.ค.-51

ขอมูลงบการเงิน (ลานบาท)
สินทรัพยรวม

16,887.6

16,807.3

11,375.7

11,394.4

7,991.7

หนี้สินรวม

15,422.3

15,352.1

10,458.5

10,489.9

6,980.8

1,465.3

1,455.2

917.2

904.5

1,010.9

รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล

945.5

797.6

484.0

500.7

276.2

คา ใชจายดอกเบี้ย

220.2

221.1

176.9

177.1

142.7

รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

725.3

576.5

307.1

323.6

133.5

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

107.3

63.5

55.1

53.6

7.0

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

109.4

78.0

89.9

47.8

14.7

คา ใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

669.3

538.7

433.7

422.4

336.3

1,054.9

875.6

573.9

548.5

290.9

49.6

52.3

(91.7)

(104.5)

(195.1)

อัตราสว นกํา ไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม

4.70%

5.97%

(15.98%)

(19.05%)

(67.07%)

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เฉลี่ย)*

4.16%

4.45%

(9.52%)

(11.40%)

(25.01%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (เฉลี่ย)*

0.35%

0.37%

(0.95%)

(1.19%)

(3.73%)

0.3

0.3

(0.6)

(0.7)

(1.7)

เงินปนผลตอหุน (บาท)

-

-

-

-

-

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง *

-

14.39%

-

12.80%

21.45%

สว นของผูถือหุน

รายไดรวม
กํา ไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราสวนทางการเงิน

กํา ไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

* เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ณ 31-ธ.ค.-53 ตามเกณฑ Basel II เทา กับรอยละ 14.39
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ขอมูลบริษัท
 สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400

ประเภทธุรกิจ เปนสถาบันการเงิ นที่ทําธุรกรรมภายในขอบเขตใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย
เพื่อรายยอย
 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
ทุนจดทะเบียน 1, 000,000,000 บาท ทุนชําระแลว 1,000,000,000 บาท
หุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระแลว 100,000,000 หุน
หุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายและชําระแลว -ไมมี - มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท
 ทุนจดทะเบียนในป 2553
ทุนจดทะเบียน 3, 000,000,000 บาท ทุนชําระแลว 2,000,000,000 บาท
หุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระแลว 200,000,000 หุน
หุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายและชําระแลว -ไมมี - มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท
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ผูสอบบัญชีของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุ ณสมบัติและการปฏิ บัติงานของผูสอบบั ญชีและเสนอต อคณะกรรมการ
ธนาคารในการแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมถึงคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ทั้งนี้รายชื่อผูสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของธนาคารจะตองปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จาก ธปท. ซึ่ง ธปท. ไดมีหนังสือที่ ที่ ฝกก.(02) 225/2552 เรื่อง การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีประจําป 2552 ฉบับลง
วันที่ 3 เมษายน 2552 ใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี จากสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากั ด
จํานวน 3 ทาน ไดแก
1.นายนิติ
จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ
2.นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ
3.นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
ความสัมพันธกับธนาคาร
ผูสอบบัญชีที่ไดรับแตงตั้งไมมคี วามสัมพันธในลักษณะอื่นกับธนาคาร
ที่ตั้งสาขาธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด(มหาชน)
สํานักธุรกิจรัชดาภิเษก 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 17.00 น.
โทรศัพท 0-2697-5454
โทรสาร 0-2642-3112
ผูอ ํานวยการสํานัก คุณทรงศักดิ์ มงคลประจักษ
1. สาขาหวยขวาง

1998/4-5 ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 09.30 - 18.30 น.
โทรศัพท 0-2692-9971-3
โทรสาร 0-2692-9982
ผูจัดการสาขา คุณวัชรา เพชรระนอง

2. สาขารังสิต

หองเลขที่ PLZ.2.SHP030 ชั้น 2 เลขที่ 94 ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต

ศูนยการคาฟวเจอรพารค ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
วันเวลาทําการ : ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น.
โทรศัพท 0-2958-5276-9
โทรสาร 0-2958-5377
ผูจัดการสาขา คุณภุชงค ชาวสวน

126

3. สาขาบางแค

เลขที่ 176/16 หมู 4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 09.30 - 18.30 น.
โทรศัพท 0-2801-2251-3, 0-28012255
โทรสาร 0-2801-2254
ผูจัดการสาขา คุณทีปกร ใจเพ็ชร

4. สาขานครปฐม

17-18 ถ.บอเริ่ม ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 17.00 น.
โทรศัพท 034-219-695-8
ผูจัดการสาขา คุณเทวินทร บุบผาคํา

5. สาขาสมุทรปราการ

66/9 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ํา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 17.00 น.
โทรศัพท 0-2730-9161-3
โทรสาร 0-2730-9159
ผูจัดการสาขา คุณมาริษา เทพรักษา

6. สาขารามอินทรา

หองเลขที่ 2071 ชั้น 2 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ตั้งอยูเลขที่ 587 , 589

ศูนยการคาแฟชั่น ไอสแลนด ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
วันเวลาทําการ : ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น.
โทรศัพท : 0-2947-5656 , 0-2947-5694-95
โทรสาร : 0-2947-5680
ผูจัดการสาขา คุณศิริวุฒิ ไกรภัสสรพงษ
7. สาขาชลบุรี

177, 179 ถนนสุขุมวิท ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 17.00 น.
โทรศัพท 0-3839-4906 (เบอรหลัก) , 0-3839-4518, 0-3839-4511, 0-3839-4867
โทรสาร 0-3839-4572
ผูจัดการสาขา คุณสุกฤษฎิ์ เทพวิไล
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8. สาขาบางกะป
ศูนยการคาเดอะมอลล

ชั้น 2 หองเลขที่ 2S-C13A เลขที่ 3522 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
วันเวลาทําการ : ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น.
โทรศัพท : 0-2704-7500, 0-2704-7891-3
โทรสาร : 0-2704-7894
ผูจัดการสาขา คุณอดิศร คงมณี

9. สาขาบางพูน

418-419 หมู 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
10200
วันเวลาทําการ : : จันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 18.00 น.
โทรศัพท : 0-2567-1956-7
โทรสาร : 0-2567-1958
ผูจัดการสาขา คุณภุชงค ชาวสวน

10. สาขาศรีนครินทร

ชั้น 2 หองเลขที่ 2 C001 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร

ศูนยการคาพาราไดซ พารคแขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วันเวลาทําการ : ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น.
โทรศัพท : 0-2787-1724, 0-2787-1725-6
โทรสาร : 0-2787-1727
ผูจัดการสาขา คุณมาริษา เทพรักษา
11. สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร 36/11 ชั้น G อาคาร พีเอส ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 9.30 – 19.00 น.
โทรศัพท : 0-2261-9958-9
โทรสาร : 0-2261-9957
ผูจัดการสาขา คุณวัชรา เพชรระนอง
12. สาขาสํานักธุรกิจเยาวราช เลขที่ 222 - 224 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 08.30 – 17.00 น.
โทรศัพท : 0-2222-3760-1, 0-2222-3180-1
โทรสาร : 0-2222-3120
ผูจัดการสาขา คุณจิรโชติ คุณอนันทวณิช
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NII & NIM
NII (ลบ.)

4.34%

NIM by Quarter (%yoy)
3.71%

3.56%

3.45%

4.07%
3.78%

3.55%
2.80%

40

61

79

120

105

129
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167

Q1-52 Q2-52 Q3-52 Q4-52 Q1-53 Q2-53 Q3-53 Q453
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โครงสรางลูกคาเงินฝาก

> 50 ลบ.
28%

> 50 ลบ.
32%
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โครงสรางลูกคาสิ นเชื่ อ
Net Interest Spread (NIS)
5.00X

2.29X
3.47% -----------> 7.95%

10.2%

PL&Gold

เขาเกณฑ

73%

82%

11.6%

30.9%
HL

เขาเกณฑ

38.5%

ไมเขาเกณฑ
27%

ธ.ค.-52

ไมเขาเกณฑ
18%

ธ.ค.-53

HP
37.1%

33.8%
SME

21.8%

ธ.ค.-52

16.1%

ธ.ค.-53
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การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
20%
17%
15% 14% 15%
19%
13% 13% 14%
15%
10%

เกณฑที่ ธปท.กําหนดให
TCRB ดํา รง (12%) หลังซื้อ TNB (ถึง 15 พ.ย. 53)
เกณฑที่ ธพ.ตองดํารง (6%)

5%
0%

มี.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ย.-52 ธ.ค.-52 มี.ค.-53 มิ.ย.-53 ก.ย.-53 ธ.ค.-53

115%
107%

106%
Avg. Cost of Dep. (incl. DPA)

98%
98%101%

99%
96%

91% 90%

95%

101%
95%

90%
88% 86%
สัดสวนสิ นเชื่อตอเงินฝาก
Avg. Cost of BE

Q1-52 Q2-52 Q3-52 Q4-52 Q1-53 Q2-53 Q3-53 Q453
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2.75%
2.00%

2.00%
1.75%
1.50%
1.25%

1.50%
1.25%

ธ.ค.-51 มี.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ย.-52 ธ.ค.-52 มี.ค.-53 มิ.ย.-53 ก.ย.-53 ธ.ค.-53

Avg. Yield from Loan (incl. Front end fee)

NIM

(ไมรวมFront End Fee และเงินปนผล)
3.64%

2.85%

NIS (Net Interest Spread)

3.96% 3.89%

3.73%

2.80%
Avg. Cost of Dep. (incl. DPA)

Q1-52 Q2-52 Q3-52 Q4-52 Q1-53 Q2-53 Q3-53 Q453

3.45%

3.55% 3.56%

4.37%
4.34%

4.07%

3.54%

4.74%
2.97%

4.24%

3.78% 3.71%

NIM 1 (NII/Avg.EA)
NIM 2 (NII/Avg.Total Assets)

Q1-52 Q2-52 Q3-52 Q4-52 Q1-53 Q2-53 Q3-53 Q453

135

Industry

5.7%

5.9%

5.8%
5.2%

4.6% 4.6%

5.7%

3.2%

5.3%
5.0%

Small Bank

5.0%

4.2%

2.9%

1.8%

2.0%

1.5%

1.8%

3.4%

3.8%

3.5%

1.1%

2.7%

2.5% 2.5%

3.5%
3.5%

1.7% 1.8%
1.5%1.5% 1.6%
1.6%

3.0%

4.4%

2.2%

TCRB
1.9%

3.4%

3.2%
2.8%

4.6%

4.2%

3.2%
3.4%

2.2%

LH

4.9%

4.4%

3.1%

3.4% 3.3%

Industry

1.3% 1.4% 1.4% 1.4%

2551 มี.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ย.-52 ธ.ค.-52มี.ค.-53มิ.ย.-53ก.ย.-53ธ.ค.-53

1.4%

1.4%
LH

TCRB

1.5%

1.2%

1.0% 1.0%
1.3%

0.9% 1.0%

1.1%
0.8%

1.1% 1.1% 1.1%

0.9% 0.9% 1.0% 1.0%

2551 มี.ค.-52มิ.ย.-52ก.ย.-52 ธ.ค.-52มี.ค.-53มิ.ย.-53ก.ย.-53ธ.ค.-53
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13

สาขา
49,177
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