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กว่ า 5 ปี ที่ ธ นาคารได้ บุ ก เบิ ก และฟั น ฝ่ า อุ ป สรรคนานั ป การ เพื่ อ น าพาธุ ร กิ จ ให้ ก้ า วสู่
ความสาเร็ จ และด้ ว ยศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสม มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ตั ว
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวการณ์ ร อบด้ า นที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ส่ ง ผลให้ ผ ลการดาเนิ น งาน
เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากแบงก์ เ ล็ ก กั บ ภารกิ จ ใหญ่ ที่ ไ ด้ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ การ
พ่ อค้าแม่ ขายมากมาย ระยะทางแห่งกาลเวลา นาพาเข้ า สู่ 5 ปี ของความพยายาม

และความมุ่งมั่น สร้างโอกาสเพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น....

หน่ว ย : ล้า นบาท

จากวันนี้ไปเราจะยังคงทุ่มเทแรงกายแรงใจ ไม่เพียงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder) ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน เท่านั้น เรายังมุ่งมั่นในการที่จะมีส่วนร่วมเป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป
ไป...
...
ขอบคุ ณ ภาพประกอบจาก WWW.draemstime.com
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เราตระหนั ก เสมอว่ า ธนาคารคื อ หั ว ใจของระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ

ภารกิ จของธนาคารเพื่ อ รายย่ อ ย คื อ การส่ ง เลื อ ดไปหล่ อ เลี้ ย งเส้ น
เลื อ ดฝอยต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ร ะบบเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะเส้ น เลื อ ดฝอยที่ มี ค วามเปราะบางและ
วามเปราะบางและขาดโอกาส
ขาดโอกาส
เช่ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า รากหญ้ า ...เราจึ ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
การ
การสร้
สร้า งโอกาส
งโอกาสให้
ให้แ ก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ดั ง กล่ า วในการเข้ า ถึ ง บริก าร
ทางการเงินได้ง่ายขึ้น .....
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ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง โครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน” (The Roles of Microfinance in Promoting Financial Access) เดือนกันยายน 2554
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เราพยายามพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ โดดเด่ น และแตกต่ า งออกมา
อย่างต่อเนื่อง โดย
โดยมุมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองได้ตรงใจ และสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ องการของกลุ่ม ลู ก ค้ า รายย่ อ ย เพื่ อ ให้ค นไทยเหล่ า นั้นมี เ งิ นทุนในการประกอบ
อาชีพ สามารถลืมตาอ้าปาก และมีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ....

ขอบคุ ณ ภาพประกอบจาก WWW.draemstime.com
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งบการเงินรวม

2554

2553

2552

2551

2550

สินทรัพย์รวม

21,803.5

16,887.6

11,375.7

7,991.7

2,478.2

หนี้สินรวม

20,239.7

15,422.3

10,458.5

6,980.8

1,769.2

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,563.8

1,465.3

917.2

1,010.9

709.0

รายได้ดอกเบี้ย

1,577.7

945.5

484.0

276.2

104.3

ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย

595.4

265.3

176.9

142.7

51.2

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

982.3

680.2

307.1

133.5

53.1

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

185.9

107.3

55.1

7.0

19.7

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

134.0

109.4

89.9

14.7

0.8

ค่าใช้จา่ ยที่มใิ ช่ดอกเบีย้

798.9

632.7

433.7

336.3

251.9

1,711.7

1,054.9

573.9

290.7

104.8

131.5

49.6

(91.8)

(195.1)

(217.7)

ข้อมูลงบการเงิน (ล้านบาท)

รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
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งบการเงินรวม

2554

2553

2552

2551

2550

อัตราส่วนกาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

7.68%

4.70%

(15.98%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (เฉลี่ย)

8.68%

4.16%

(9.52%)

(25.01%)

(26.66%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

0.68%

0.35%

(0.95%)

(3.73%)

(12.23%)

0.7

0.3

(0.6)

(1.5)

(2.2)

-

-

-

-

-

12.71%

14.39%

12.80%

21.45
21.45%
%

36.48%

อัตราส่วนทางการเงิน

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง *

(67.12%) (207.71%)
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ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงความสาเร็จอีกครั้ง
ของ ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผล
มาจากการบุกเบิก และฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการตลอดระยะเวลา
กว่ า 5 ปี ด้ ว ยการบริ ห ารงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลให้
ธนาคารสามารถสร้างผลประกอบการให้มีกาไรได้หลังจากเปิด
ดาเนินการเพียง 3 ปี และยังคงเติบโตอย่างต่อ เนื่องในปี 2554
โดยผลประกอบการของธนาคารและบริ ษัท ย่ อยมี ผลกาไรสุ ท ธิ
จานวน 131.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 165.3
จากปี 2553
แม้ ก ารเป็ น ธนาคารน้ อ งใหม่ ที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด ในระบบ
ธนาคารพาณิ ช ย์ จ ะมี พื้ น ที่ ยื น ในธุ ร กิ จ ไม่ ม ากนั ก จากขนาด
เครือข่ายสาขาที่ยังไม่กว้างขวาง แต่ด้วยความมุ่งมั่น เพราะเชื่อว่า
จุ ด ยื น เล็ ก ๆ ที่ ก้ า วเข้ า มานี้ มี เ รื่ อ งที่ ยิ่ ง ใหญ่ ร อคอยอยู่ นั่ น คื อ
“โอกาสในการเป็ น สื่ อ กลางในการเชื่ อ มต่ อ ระบบการเงิ น ของ
ประเทศให้สมบูรณ์ขึ้น” ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินที่จาเป็นต่อการดารงชีพให้แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยใน
พื้นที่เขตเมือง ซึ่งเป็นคนไทยในระดับฐานรากที่เปรียบเสมือนเส้น
เลือดฝอยของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกและ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ขาดเสถียรภาพ ธนาคารได้
บริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อเตรียมรับกับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับพอร์ตสินเชื่อเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่า งความเสี่ย งและการเติบโต ด้ว ยแผนการตลาดที่ ดี และ
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ทั้ งด้านสินเชื่อและเงิ นฝาก ภายใต้ภารกิ จ
ใหญ่ “พลิ ก ชี วิ ต คนไทยให้ ดี ขึ้ น ” ที่ ริ เ ริ่ ม มาตั้ ง แต่ ต้ น ปี 2554
โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ที่ มี ท องค าเป็ น หลั ก ประกั น ซึ่ ง
ให้บริการเฉพาะที่ธนาคารไทยเครดิตเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ได้รับ
การตอบสนองเป็ น อย่ า งดี จ ากกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย จึ ง เป็ น อี ก
เรื่องราวหนึ่งที่เป็นเครื่องสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นธนาคาร
เพื่ อ ลู ก ค้ า รายย่ อ ย โดยในปี 2554 นี้ สิ น เชื่ อ ที มี ท องค าเป็ น
หลั ก ประกั น สามารถขยายฐานลู ก ค้ า ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งสู ง ท าให้
ลูกค้าและคู่ค้าทั้งหลายต่างเรียกขานธนาคารว่า “แบงก์ทอง
อง””

นอกจากการขยายฐานธุรกิจ และการควบคุมต้นทุนอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพแล้ ว ในปี นี้ ธนาคารยั ง ได้ ใ ห้ ค วามสาคั ญ กั บ การ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มโครงการ
พัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management)
ซึ่ ง จะมี ส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านและการ
ให้บริการแก่ลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย โดย
โครงการดังกล่าวจะยังดาเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2555
ด้วยจุดยืนในการเป็นธนาคารเพื่อรายย่อย และความมุ่งมั่น
กับภารกิจใหญ่ในการที่จ ะมีส่วนสนับ สนุนให้คนไทยในสังคมมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ณ วันนี้ ธนาคารได้ก้าวสู่บทบาทของ
การเป็น “ธนาคารเพื่ อรายย่อยที่แท้จริง ” อย่างสง่าผ่ าเผย ด้ว ย
ฐานลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อมากกว่าหนึ่งแสนบัญชี (ธนาคารและ
บริ ษั ท ย่ อ ย) ลู ก ค้ า ทั้ ง เงิ น ฝากและสิ น เชื่ อ ของธนาคารกว่ า
ร้อยละ 99 เป็นลูกค้ารายย่อย จากยอดเงินฝากรวมตั๋วแลกเงิน
จานวน 18,004.4 ล้านบาท และยอดเงินให้สินเชื่อรวม 19,561.7
ล้านบาท ขนาดสินทรัพย์ 21,803.5 ล้านบาท เติบโตจากปี 2553
ร้อยละ 29.1
ท้ายสุดนี้ ในนามของคณะกรรมการธนาคารและทีมผู้บริหาร
ผมขอขอบคุ ณ พนั ก งานทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าที่ให้ความไว้วางใจแก่ธนาคาร ตลอดจน
ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งเข้ ม แข็ ง แก่ ธ นาคารมา
โดยตลอด และหวังว่าความร่วมมือที่ดียังคงมีอยู่ตลอดไป

นายวานิช ไชยวรรณ
ประธานกรรมการ
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นายวาณิช ไชยวรรณ
ประธานกรรมการธนาคาร

นายสุวิช นิวาตวงศ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเมธา สุวรรณสาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นายจุลประชา สุนทรศารทูล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายศิริชยั สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนากุล
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการ กรรมการบริหาร
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่

นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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นับแต่เปิดดาเนินการเมื่อปี 2550 ภายใต้หลักการ “เกิดมา
เพื่อรายย่อยย”” ธนาคารยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะก้าวเคียงข้างไป
กับลูกค้ารายย่อย ด้วยรูปแบบการเป็นองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนให้
คนไทยในสังคมมีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน จากแก่นความคิด
(Theme) ““ไทยเครดิ
ไทยเครดิต เครดิตเพื่อคนไทย
คนไทย”” เกิดเป็นแนวคิด “มีเงิน
มีเครดิต ชีวิตยิ้มได้” และพัฒนาสู่ “เพิ่มโอกาส เพิ่มคุณภาพชีวิต
เพื่อ ความสุ ขทุก ช่วงชีวิ ตของคนไทย
ของคนไทย”” ธนาคารมุ่งมั่ นที่ จะสร้า ง
โอกาสให้ แ ก่ ก ลุ่ ม คนไทยในระดั บ ฐานรากที่ ข าดโอกาสในการ
เข้าถึงสถาบันการเงิน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ ด้วย
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาโดยตลอด
ส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ที่ดีและสะท้อนความเป็น “ธนาคารเพื่อรายย่อยที่แท้จริง ” เห็นได้
จากงานวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังเมื่อเดือน
กันยายน 2554 ในหัวข้อ “บทบาทของระบบการเงินระดับฐานราก
ในการส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ” ((The
The Roles of
Microfinance in Promoting Financial Access) ซึ่ ง ก ล่ า ว ถึ ง
ธนาคาร ดังนี้
1. บทบาทขององค์กรการเงินระดับฐานราก
1.1 ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีบทบาทในการให้บริการทางการเงิน
กับผู้มีรายได้น้อยและยากจน โดยมีเฉพาะธนาคารกรุงไทยที่มี
รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ปัจจุบันได้มีการให้สินเชื่อระดับฐานราก
เนื่ อ งจาก 1) ไม่ ไ ด้ เ ห็ น กลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยและยากจนเป็ น
กลุ่ ม เป้ า หมาย(ขนาดของตลาดยั ง จ ากั ด ) 2) ต้ น ทุ น ในการ
ดาเนินงานระดับฐานรากที่สูง 3) มีข้อจากัดด้านเครือข่ายการ
ให้บริการ และ 4) เกณฑ์ ยังไม่เอื้อต่อรูปแบบการทาธุรกิจการเงิน
ระดับ ฐานรากที่เ หมาะสม อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิช ย์เพื่ อ
รายย่อย โดยเฉพาะธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ได้เริ่ม
พัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมต่อการให้บริการทางการเงิน
แก่ลูกค้ารายย่อยในพื้นที่เขตเมือง และสามารถสร้างกาไร
เชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ซึ่ ง ทางการอาจพิ จ ารณาสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์รายย่อยให้สามารถขยาย
ขอบเขตการให้บริการ ไปยังพื้นที่อื่น
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง กันยายน 2554

แม้ว่าในปี 2554 เศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
รวมถึงภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศอย่างหนัก แต่ธนาคารก็ได้
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ ด้วยการปรับกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผล
ให้ ผลการดาเนิ น งานของธนาคารและบริษั ท ย่อ ยยั ง คงเติบ โต
อย่างต่อเนื่อง ด้วยผลกาไรสุทธิจานวน 131.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
81.9 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 165.3 จากปี 2553 โดยมี อั ต รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.4 ต่อปี ในปี
2553 เป็นร้อ ยละ 8.6 ต่ อปี ในปี 2554 โดยเป็น ผลมาจากการ
เติบ โตอย่างมีเ สถีย รภาพของรายได้ด อกเบี้ยรั บจากธุ รกิจ หลั ก
ร้อยละ 66.9 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 302.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 44.4 จากปี 2553
ด้านฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 21,803.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
4,915.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.1 จาก ณ สิ้นปี 2553 ซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อ และเงินลงทุนสุทธิ
ทั้ ง นี้ เ งิ น ให้ สิ น เชื่ อ คงค้ า งจ านวน 19,561.7 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 32.6 จากสิ้นปี 2553 เปรียบเทียบกับการเติบโตของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่ร้อยละ 16.0
เงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อทุก
กลุ่ม ธุร กิจ โดยเฉพาะสิ นเชื่อ บุคคลที่ มีท องคาเป็ นหลัก ประกั น
นับเป็นปีแห่งความสาเร็จของผลิตภัณฑ์ทองแลกเงินที่สามารถ
สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด
สาหรับคุณภาพสินทรัพย์ภายใต้ระบบการบริหารจัดการหนี้
ที่ดีส่งผลให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
ยั ง คงอยู่ ที่ ร ะดั บ ร้ อ ยละ 2.0 ขณะที่ ร ะบบธนาคารพาณิ ช ย์ ใ น
ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 2.6
ยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2554 มีจานวน 14,597.8 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ นจ านวน 3,173.7 ล้ านบาท หรื อร้ อ ยละ 27.8 จากสิ้ น ปี
2553 เป็นการเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษที่เป็น
การเพิ่มทางเลือกด้วยผลตอบแทนและกระแสเงินสดของดอกเบี้ย
ที่ ร วดเร็ ว ให้ กั บ ลู ก ค้ า เมื่ อ รวมการระดมทุ น ในรู ป ตั๋ ว แลกเงิ น
ยอดเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินมีจานวน 17,937.0 ล้านบาท ณ
สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 จากสิ้นปี 2553
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ฐานะเงิ นกองทุน มี ความมั่น คงที่ อั ต ราส่ วนเงิ นกองทุ น ต่ อ
สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งของธนาคารอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 12.71 โดยแบ่ ง เป็ น
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับ
ร้อยละ 12.05 และร้อยละ 0.66 ตามลาดับ
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ถึ ง ช่ อ งทางบริ ก ารได้ ม ากขึ้ น
ธนาคารได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 3 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
ได้ แ ก่ สาขาสะพานใหม่ ตลาดยิ่ ง เจริ ญ สาขางามวงศ์ ว าน
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ และสาขาอ้อมใหญ่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
รวมสาขาของธนาคารทั้งสิ้น 16 แห่ง (รวมสานักธุรกิจรัชดาภิเษก)
ในส่วนของบริษัทย่อยนั้น บริษัท ธนบรรณ จากัด มีการขยาย
การให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 846.2 ล้านบาท หรือร้อยละ
45.0 จากสิ้นปี 2553 เป็นผลให้มีกาไรสุทธิในปี 2554 เท่ากับ 52.7
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 จากปี 2553 โดยมีอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ต่อปี ในปี 2553 เป็น
ร้อยละ 9.1 ต่อปีในปี 2554

นายจุลประชา สุนทรศารทูล
ประธานกรรมการบริหาร

จากวันนี้ไปไม่เพียงแต่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ((Stakeholder)
Stakeholder) ทั้ง
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน เท่านั้น หากแต่ธนาคารยังต้องรักษา
สถานภาพของธุรกิจให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อความสัมฤทธิผลของ
การดาเนินงาน เหนือสิ่งอื่นใดกับภารกิจใหญ่ “พลิกชีวิตคนไทยให้
ดีขึ้น” ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2554 จะยังคงดาเนินต่อเนื่องไปในปี
2555 ธนาคารจะสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบสนองวิถีชีวิต คนไทย สอดคล้อ งกับความต้องการของกลุ่ ม
ลูกค้ารายย่อยทั้งด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการทางานและการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้เกิด
ขึ้นกับลูกค้าของธนาคารต่อไป

นายมงคล ลีลาธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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1. ฐานลูกค้ารายย่อยทั้งเงินฝากและสินเชื่อเติบโตอย่าง
มั่นคง


ฐานลูกค้าสินเชื่อของธนาคารและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 ร้อยละ 36.7 เป็น 60,060 สัญญา ณ สิ้นปี 2554
โดยธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ
42.6 ขณะที่บริษัท ธนบรรณ จากัด สามารถขยายฐาน
ลูกค้าสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4



วงเงิ น ลู ก ค้ า สิ น เชื่ อ ที่ เ ข้ า เกณฑ์ ร ายย่ อ ยของธนาคาร
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อที่เข้าเกณฑ์
รายย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.0 เป็นร้อยละ 86.5 แสดง
ถึงประสิทธิภาพในการใช้เงินกองทุนที่ดีขึ้น



ฐานลูกค้าเงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.3 จากปี 2553 เป็น
56,953 บัญชี ณ สิ้นปี 2554 โดยจานวนบัญชีลูกค้าราย
ย่อยที่มีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
93.1 ของจานวนบัญชีเงินฝากทั้งหมด และหากรวมบัญชี
ลูกค้าที่มีเงินฝากไม่เกิน 50 ล้านบาท สัดส่วนจานวนบัญชี
ลูกค้ารายย่อยจะสูงถึงร้อยละ 99.9



ธนาคารสามารถบริหารโครงสร้างเงินฝากและสินเชื่อให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินได้อย่าง
เหมาะสม ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ที่ มี เ สถี ย รภาพ โดยรายได้
ดอกเบี้ยรับสุทธิเติบโตสูงถึงร้อยละ 43.8 และอัตราส่วน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((NIM)
NIM) เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 3.57



ธนาคารได้มีการติดตามพฤติกรรมและความเคลื่อนไหว
ของปริ ม าณเงิ น เข้ า -ออกแต่ ล ะกลุ่ ม ลู ก ค้ า และอั ต รา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยและการออกผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายให้
สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (รวม BE) เท่ากับร้อยละ 95.3 ซึ่ง
เพียงพอต่อการรองรับการขยายสินเชื่อตามเป้าหมายและ
ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ที่ ธปท.กาหนด

3. ความสาเร็จของผลิตภัณฑ์ทองแลกเงินทีแ่ ตกต่าง ตรงใจ


2. ยอดเงิ น ฝากและสิ น เชื่ อ เติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
รายได้ที่มีเสถียรภาพ


ในปี 2554 ธนาคารขยายสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 11,000
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินเชื่อธุรกิจร้อยละ 39.2 สินเชื่อเช่า
ซื้อร้อยละ17.6 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 18.2 สินเชื่อ
บุ ค คลร้ อ ยละ 7.5 และสิ น เชื่ อ บุ ค คลที่ มี ท องค าเป็ น
หลักประกันร้อยละ 17.5 ยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นปี 2554
เท่ากับ 18,482.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ
32.1 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.56 ในปี
2553 เป็นร้อยละ 7.75 ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 119 bps



ยอดเงิ น ฝากคงค้ า ง (รวม BE) ณ สิ้ น ปี 2554 เท่ า กั บ
18,797.0* ล้า นบาท เพิ่ มขึ้นจากปี 2553 ร้อ ยละ 28.0
ต้นทุนเงินฝากเฉลี่ย (รวม BE) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.11 ใน
ปี 2553 เป็นร้อยละ 3.13 ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 102
102bps
bps



ขณะที่ บ ริ ษั ท ธนบรรณ จ ากั ด มี ป ริ ม าณการให้ เ ช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์เติบโตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 จากปี 2553

*รวมเงินฝากที่อยู่ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ปี 2554 นับเป็นปีแห่งการเติบโตของสินเชื่อทองแลกเงิน
ทั้งในด้านการขยายฐานลูกค้า และการสร้างรายได้ โดย
ยอดสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 1,000 ล้านบาท ด้วยจานวน
บัญชีที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว และรายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่ม
มากกว่ า ร้ อ ยละ150 นั บ เป็ น ความส าเร็ จ ของการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง ตอกย้าความ
เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยอย่างแท้จริง

4. บริหารหนี้ให้เกิดคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี


แม้ลูกหนี้ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และอุทกภัย ทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ลดลง แต่
กระบวนการจัดการ เร่งรัด และติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
ส่งผลให้เกิดคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี โดยทั้งสัดส่วนเงินให้
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมและสินเชื่อด้อย
คุณภาพสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมยังคงอยู่ในระดับต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ โดยสัดส่วน
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ
2.0 ของเงินให้สินเชื่อรวม ต่ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.6 ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และสัดส่วนเงินให้สนิ เชื่อ
ด้อยคุณภาพสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ1.3 ต่ า
กว่าเฉลีย่ ร้อยละ 1.5 ของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
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อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตน้าท่วมต่อ
คุณภาพลู กหนี้ ธนาคารได้ มีก ารกั นสารองเพิ่ม ขึ้นจากปี
2553 ร้อยละ 73.3 ส่งผลให้สัดส่วนสารองหนี้สูญฯ ต่อหนี้
ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.1 ณ สิ้นปี 2553 เป็น
ร้อยละ 58.6 ณ สิ้นปี 2554

7. ปลูกนิยมอัตลักษณ์ธนาคาร


5. การบริหารจัดการให้องค์กรเข้าสู่การประหยัดต่อขนาด
(Economy of Scale)




การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไป
กับ การขยายฐานรายได้ อย่ า งต่ อเนื่อ งและมี เสถีย รภาพ
ส่ง ผลให้ อั ต ราส่ ว นค่า ใช้ จ่ ายด าเนิน งาน ต่ อ รายได้ ร วม
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 62 ในปี 2553 เป็นร้อยละ
42 ในปี 2554
การจัดการโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสมส่งผลให้ต้นทุนเงิน
ฝากของธนาคารลดลงเป็นลาดับ จนอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะเดียวกันส่วนต่างระหว่าง
อั ต รา ผลตอ บแ ทนสุ ท ธิ ต่ อสิ นทรั พ ย์ ร วม กั บ อั ต ร า
ผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงจาก
ร้อยละ 0.15 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 0.13 ณ สิ้นปี 2554
แสดงให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู่การประหยัดต่อขนาดมากขึ้น

6. ขยายธุรกิจสาขาและขยายบริการผ่านเครือข่ายพันธมิตร
การขยายธุรกิจสาขา


ในปี 2554 ธนาคารได้มีการปรับรูปแบบการบริหารสาขา
เป็นศูนย์ธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ครอบคลุม
พื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ทุ ก ด้ า น รวม 5 ศู น ย์ ธุ ร กิ จ พร้ อ มทั้ ง เปิ ด
สาขาใหม่เ พิ่มขึ้น อีก 3 สาขา เพื่อเพิ่ ม Franchise Value
คือ สาขาสะพานใหม่ สาขางามวงศ์วาน และสาขาอ้อม
ใหญ่ โดยมีเครือข่ายกระจายอยู่ในศูนย์ธุรกิจ 5 ศูนย์

การขยายบริการผ่านเครือข่ายพันธมิตร


ยกระดับบริการฝากเงิน Online ณ จุดบริการของที่ทาการ
ไปรษณีย์ 1,400 แห่ง



ลู ก ค้ า เงิ น ฝาก 28,800 ราย หรื อ กว่ า 40,000 บั ญ ชี
สามารถใช้บริการผ่าน Post Online ในการทารายการฝาก
เงิ น เข้ า บั ญ ชี ทั น ที ((Real
Real Time) ประเภทบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ออมทรัพย์ และเงินฝากรายเดือน

ธนาคารให้ความสาคัญกับการปลูกนิยมอัตลักษณ์ความ
เป็นธนาคารเพื่อรายย่อยให้เป็นที่รู้จัก ชัดเจน และเข้มแข็ง
ด้ ว ยเจตนารมณ์ ที่ มุ่ ง มั่ น จะก้ า วไปเคี ย งข้ า งกั บ ลู ก ค้ า
รายย่ อ ย ภายใต้ นิ ย าม “แบงก์ เ ล็ ก ภารกิ จ ใหญ่ ” กั บ
“ภารกิ จ พลิ ก ชี วิ ต คนไทยให้ ดี ขึ้ น ” ด้ ว ยรู ป แบบการเป็ น
องค์กรที่มีส่วนสนับสนุนให้คนไทยในสังคมมีความอยู่ดีมี
สุข ที่แฝงอยู่ในบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
อาทิ สินเชื่อพลิกชีวิตคนค้าขาย สินเชื่อพลิกชีวิตคนร้อน
เงิน สินเชื่อเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และผลิตภัณฑ์เงินฝาก
อยู่ดีกินดี

8. ฐานะกลุ่มธุรกิจการเงินเติบโตอย่างมั่นคง


ผลก าไรสุ ท ธิ ข องธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยยั ง คงเติ บ โต
ต่อเนื่อง โดยในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมี ผลกาไร
สุทธิจานวน 131.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 165.3 จากปี
2553 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ
8.7 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.5 ต่อปี ในปี 2553 ขณะที่
สัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพยังอยู่ในระดับร้อยละ 2.0



ในส่ ว นของบริ ษั ท ธนบรรณ จ ากั ด ผลก าไรสุ ท ธิจ านวน
52.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 32.5 เป็นผล
จากการขยายสินเชือ่ ใหม่ ประกอบกับการบริหารจัดการหนี้
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลให้ สั ด ส่ ว นหนี้ ด้ อ ยคุ ณ ภาพต่ อ
สิน เชื่ อ รวมลดลงจากร้อ ยละ 4.96 ณ สิ้ น ปี 2553 เหลื อ
เพียงร้อยละ 1.61 ณ สิ้นปี 2554 คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 9.1 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
6.8 ต่อปี ในปี 2553
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1. ภาพรวม*



ตลาดแรงงานตึงตัวต่อเนื่อง แม้แรงงานบางส่วนจะได้รับ
ผลกระทบชั่วคราวจากภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจาก
มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี



เสถียรภาพด้านต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากปี
ก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องหนี้ตา่ งประเทศระยะ
สั้นลดลง และแม้จะมีการไหลออกสุทธิของเงินทุน แต่สส่่วน
ใหญ่เป็นการออกไปลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจไทย



ค่ า เงิ น บาทเคลื่ อ นไหว 2 ทิ ศ ทางมากขึ้ น การเมื อ งใน
ประเทศที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่ความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกที่
เพิ่มขึ้นจากปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยูโร ทาให้
โดยรวมแล้วค่าเงินบาทอ่อนลง



แรงกระตุ้นทางการคลังลดลง เศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นจากปี
ก่อน ทาให้รัฐบาลตั้งงบประมาณ (รวมการใช้จ่ายจากเงินกู้
ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งฯ) ขาดดุลน้อยลง อย่างไรก็ตาม
ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555
ทาให้นโยบายการคลังมีข้อจากัดในการช่วยลดผลกระทบ
จากมหาอุทกภัย



คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ปรั บ ขึ้ น อั ต รา
ดอกเบี้ ย นโยบายตั้ ง แต่ ต้ น ปี ติ ด ต่ อ กั น 6 ครั้ ง เพื่ อ ลดแรง
กดดันเงินเฟ้อในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว แต่ในการประชุม 2
ครั้งสุดท้ายของปี ได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งและปรับ
ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายลงอี ก หนึ่ ง ครั้ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดมหาอุทกภัย และดูแล
เศรษฐกิจในช่วงที่ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกมีมากขึ้น

1.1 ประเด็นเศรษฐกิจปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
ปี 2554 นั บ เป็ น ปี แ ห่ ง ภั ย พิ บั ติ ทั้ ง ในและนอกประเทศ
อย่างไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในสามไตรมาสแรกยังขยายตัวดี
แม้จะได้รับผลกระทบจากทั้งภัยพิบัติในญี่ปุ่นและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ โลก แต่ มหาอุทกภัยในประเทศครั้ง รุนแรงที่ สุดในรอบ
70 ปี ช่วงไตรมาสที่ 4 ส่งผลกระทบให้ทั้งปีเศรษฐกิจขยายตัวเพียง
ร้อยละ 0.1




มหาอุทกภัยเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ
ของประเทศ ส่ งผลทางตรงให้ การผลิตหยุด ชะงัก และผล
ทางอ้อมจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วน ((Supply
Supply Chain
Disruption) และปั ญ หาการคมนาคมขนส่ ง ซึ่ ง ส่ ง ผล
ต่อเนื่องทาให้ขาดแคลนสินค้าเพื่อการส่งออก การบริโภค
และการลงทุ น เมื่ อ ภาคการผลิ ต ฟื้ น ตั ว เป็ น ปกติ คาดว่ า
อุปสงค์ที่ยังมีอยู่จะเป็นแรงส่งสาคัญให้เศรษฐกิจกลับมา
ขยายตัวได้ในระยะต่อไป

อัตราเงินเฟ้อเร่งขึ้นจากปีก่อน จากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ตามราคาน้ ามั น รวมทั้ ง ราคาอาหารสดในประเทศจาก
อุปทานที่ตึงตัว ขณะที่อุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวดีในช่วง
สามไตรมาสแรกเป็นปัจจัยเอื้อให้มีการส่งผ่านต้นทุนไปยัง
ราคาได้ ต่ อ เนื่ อ งรวมทั้ ง ราคาอาหารสดในประเทศจาก
อุปทานที่ตึงตัว ขณะที่อุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวดีในช่วง
สามไตรมาสแรกเป็นปัจจัยเอื้อให้มีการส่งผ่านต้นทุนไปยัง
ราคาได้ต่อเนื่อง

* ที่มา : สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 ธปท.
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แนวโน้มปี 2555 การขยายตัวของเศรษฐกิจปี 2555 ขึ้นอยู่
กับระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นตัวเป็นปกติของภาคการผลิต
มาตรการในการบริห ารจั ด การน้าของภาครั ฐ และภาวะ
เศรษฐกิ จ โลก ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ การแก้ ไขปั ญ หาหนี้
สาธารณะของกลุ่มประเทศยูโร ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อคาดว่า
ในช่วงไตรมาสแรกอัตราเงินเฟ้อจะชะลอลงตามราคาน้ามัน
และสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก แต่จะมีแรงกดดันจากการ
ฟื้นตัวของภาคเอกชนและผลของนโยบายภาครัฐ อาทิ การ
ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่าและโครงการรับจานาข้าว รวมถึงราคา
น้ามันในตลาดโลกในช่วงไตรมาสถัดไป

1.2 ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์

(Net Interest Margin: NIM) เพิ่มขึ้นจาก 2.8 ในปีก่อนมาอยู่ที่ 2.9
อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ได้กันเงินสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ผลจากมหาอุ ท กภั ย ส่ ง ผลให้ อั ต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย ((Return
Return on Assets: ROA) ทรงตัว
ที่ร้อยละ 1.1
สั ด ส่ ว นสิ น เ ชื่ อ ที่ ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด รา ย ได้ ( Gross Non
Non-Performing Loans: Gross NPL) ต่อสินเชื่อรวมของระบบธนาคาร
พาณิชย์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งสินเชื่อภาคธุรกิจและสินเชื่ออุปโภค
บริโภค

สาหรับสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (สินเชื่อที่ผิดนัด
ระบบธนาคารพาณิชย์มีก าไรสูง ขึ้นจากปี ก่อนตาม
ช าระหนี้ เ กิ น 1 เดื อ นแต่ ยั ง ไม่ เ กิ น 3 เดื อ น หรื อ Delinquent
การขยายตัวของสินเชื่อและเงินฝาก
Loans) ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ยกเว้นในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ระบบธนาคารพาณิชย์ มีผลกาไรจากการดาเนินงานสูงขึ้น
ของปีที่ปรับสูงขึ้นจากผลกระทบของมหาอุทกภัย ซึ่งคาดว่าน่าจะ
จากปีก่อน แม้ผลกระทบจากมหาอุทกภัยจะทาให้กาไรจากการ
เป็นผลชั่วคราวและสามารถคลี่คลายได้ภายในต้นปี 2555
ดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงบ้างจากการชะลอตัว
ของสินเชื่ออุตสาหกรรม และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ แต่อานิสงส์

ฐานะโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2554 อยู่ใน

จากการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ในช่ ว งสามไตรมาสแรกของปี

เกณฑ์เข้มแข็ง สะท้อนจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

โดยเฉพาะอุปสงค์ในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทาให้รายได้ดอกเบี้ย (BIS Ratio) และอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง
สุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย

(Tier 1 Ratio) ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดมาก

รายงานประจาปี 2554 23
ร้ อ ยละ 0.8 โดยมาจากรายได้ ด อกเบี้ ย จากเงิ น ให้ สิน เชื่ อ ที่
เพิ่มขึ้น ตามปริมาณเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น และได้มีการบริหาร
พอร์ ต สิ น เชื่ อ โดยการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นสิ น เชื่ อ รายย่ อ ยที่ ใ ห้
ผลตอบแทนมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งควบคู่ ไปกั บ การปรั บ ลด
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนน้ อ ยส่ ง ผลให้ อั ต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ ย จากเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ สู ง ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น
ค่ า ใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย (รวมเงิ น น าส่ ง สถาบั น คุ้ ม ครองเงิ น ฝาก)
เปรียบเทียบกับปีก่อน ธนาคาร
และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ดังกล่าวที่ค่อนข้างสูงสาเหตุจาก
การ
การแข่
แข่งขันระดมเงินฝากรายย่อย
ตามการปรั บขึ้ น อัต ราดอกเบี้ ย
นโยบาย ธปท.อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้ ง จากธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละ
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเพือ่ ปรับ
โครงสร้างเงินฝากรองรับการปรับ
ลด
ลดวงเงิ
วงเงินคุ้มครอง รวมทั้งจาก
การเพิ่ ม สภาพคล่ อ งรองรั บ

2. ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
2.1 ผลการดาเนินงาน
ในปี 2554 ธนาคารได้ดาเนินกลยุทธ์การขยายตัวอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อสร้างผลกาไรที่ยั่งยืนในระยะยาว แม้ว่าภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจจะค่อนข้างผันผวน แต่ด้วยศักยภาพใน
การบริหารจัดการธุรกิจ ทาให้ผลประกอบการของธนาคารและ
บริ ษั ท ย่ อ ยเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ผ ลก าไรสุ ท ธิ จ านวน
131.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 165.3 จาก
ปี 2553 โดยเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพของ
รายได้ดอกเบี้ยรับจากธุรกิจหลักร้อยละ 66.9
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 982.3 ล้าน
บาท เพิ่ม จากปี 2553 จานวน 302.1 ล้า นบาท หรือร้ อยละ
44.4 คิดเป็นสัดส่วนของธนาคาร ร้อยละ 43.6 และบริษัทย่อย

ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน (งบการเงินรวม) สาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

2554

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ (ลด)
ร้อยละ

2553

1,577.7
595.4

945.5
265.3

632.2
330.1

66.9%
124.4%

982.3

680.2

302.1

44.4%

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ

80.1
22.4

75.8
18.0

4.3
4.4

5.7%
24.2%

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ

57.7

57.8

-0.1

-0.1%

กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

(1.3)
55.2

2.1
31.5

(3.4)
23.7

-160.7%
75.4%

1,093.9
756.9

771.6
606.2

322.3
150.7

41.8%
24.9%

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ

รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

185.9

107.3

78.6

73.3%

151.1

58.1

93.0

160.3%

19.6

8.5

11.1

131.4%

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

131.5

49.6

81.9

165.3%
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โครงการลงทุ น ในบริ ษั ท เงิ น ทุ น แห่ ง หนึ่ ง อย่ า งไรก็ ต าม
ผลตอบแทนสิ น เชื่ อ ที่ สู ง ขึ้ น กว่ า ต้ น ทุ น เป็ น ผลให้ อั ต ราส่ ว น
ผลตอบแทนจากดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((Net
Net Interest
Margin: NIM
NIM)) ในปี 2554 เท่ากับร้อยละ 5.08 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
4.81 ในปี 255
25533
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ ที่ มิ ใ ช่ ด อกเบี้ ย 134.0
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.6 ล้านบาท จาก ปี 2553 ส่วนใหญ่เกิด
จาก ค่ า ธรรมเนี ย มรั บ จากการขายและให้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัว แทนจาหน่า ย
ประกัน รวมทั้งค่า ธรรมเนียมเกี่ยวกั บการจัดการด้านสินเชื่ อ
รายได้ ค่ า บริ ก ารทางทะเบี ย น และหนี้ สูญ ได้ รั บ คื น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเก็บเงินและเร่งรัดหนี้ และแสดง
ถึงการขยายตัวของฐานลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ธนาคารและบริษั ทย่ อยมีค่ า ใช้ จ่า ยที่ มิใ ช่ด อกเบี้ ยในปี
2554 จานวน 779.3 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมและบริการ 22.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2553
จานวน 4.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.2 และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานอื่นๆ จานวน 756.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553
จ านวน 150.7 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 24.9 โดยค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก

การขยายธุ ร กิ จ และเครื อ ข่ า ย
สาขา และค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ
การลงทุ น ด้ า นอาคารสถานที่
และอุ ป กรณ์ ร องรั บ การขยาย
สาขา เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ให้ บ ริ ก าร และค่ า ใช้ จ่ า ยที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ได้แก่ รายจ่ายตัดจ่ายโครงการ
ลงทุนในบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่ง
จ านวน 17 ล้ า นบาท และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์
พนักงานที่ธนาคารและบริษัท
ย่อยต้องตั้งเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 จานวน
6.5 ล้านนบาท
บาท ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมสาหรับ
ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 45.5 แต่หากไม่รวมงบการเงินของบริษัท
ย่อย อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 42.0
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงขาดทุนจากการด้อยค่าจานวน
185.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 78.6 ล้านบาท
ประกอบด้วยการตั้งสารองเพิ่มตามเกณฑ์ ธปท.และเป็นสารอง
ส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนดประมาณ 49.9 ล้านบาท
รองรับผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
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ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ และมหาอุทกภัย ครัง้ รุนแรงในช่วง

2.2 ฐานะการเงิน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม
นกรกฎาคม--ต้นเดือนธันวาคม2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของธนาคาร
และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2554 มี
จ านวน 21,803.5 ล้ า นบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 4,915.9 ล้ า น
บาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.1
จาก ณ สิ้ น ปี 2553 ทั้ ง นี้ การ
เพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม โดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
เงิ น ให้สิน เชื่อ และเงิ น ลงทุ น ใน
หลั ก ทรั พ ย์ โ ดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังนี้




1,284.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปี 2553 จานวน 260.0
ล้านบาท หรือร้อยละ 25.4 เกิดจากการเพิ่มสภาพคล่องให้
สอดคล้องกับการขยายฐานเงินฝากตามแผนธุรกิจโดยเป็น
การเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
หนี้ สิ น ของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ย ณ สิ้ น ปี 2554 มี

เงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี 2554 มีจานวน 19,224.3 ล้านบาท

จานวน 20,239.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 4,817.4 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2553 จานวน 4,712.9 ล้านบาท หรือ

หรือร้อยละ 31.2 จาก ณ สิ้นปี 2553 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่

ร้ อ ยละ 32.5 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การให้ สิ น เชื่ อ เพิ่ ม ขึ้ น ในกลุ่ ม

มีนัยสาคัญ ดังนี้

สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SME
SME)) สินเชื่อบุคคลที่มีทองคาเป็นหลักประกัน และสินเชื่อ



เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ณ สิ้ น ปี 2554 มี จ านวน



เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2554 มี

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อแยกเป็น

จานวน 14,597.8 ล้านบาท

เงิ นให้สินเชื่อ ของธนาคาร (ไม่ร วมสิน เชื่ อ สหกรณ์ที่ อยู่ ใ น

เพิ่ ม ขึ้ น จาก ณ สิ้ น ปี 2553

รายการระหว่างธนาคารฯ) จานวน 18,379.4 ล้านบาท และ

จ านวน 3,173.7 ล้ า นบาท

เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย จานวน 844.9 ล้านบาท

หรื อ ร้ อ ยละ 27.8 จากการ

สาหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
(Gross NPL/Loan ) จานวน 385.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0
ของเงินให้สินเชื่อ รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.8 ณ สิ้นปี 2553
เนื่องจากความสามารถในการชาระ
าระหนี
หนี้ของลูกหนี้ที่ลลดลงจาก
ดลงจาก

ขยายฐานลูกค้ารายย่อยเพื่อ
รองรั บ การปรั บ ลดวงเงิ น
คุ้มครองเงินฝากในปี 2554 2555 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่ม
ของเงินฝากออมทรัพย์ โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกหนึ่งในการออมที่ธนาคารนาเสนอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการออมเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายงานประจาปี 2554 26
ส่วนของเจ้าของและความเพียงพอของเงินกองทุน
ส่วนของเจ้าของสุทธิ ณ สิ้นปี 2554 มีจานวน 1,563.8
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 98.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 จาก
ณ สิ้นปี 2553 เกิดจากกาไรสุทธิ 131.5 ล้านบาท กาไรจากการ
เปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย 1.7
ล้านบาท และการปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานโดยหักจาก
กาไรสะสม จานวน 34.7 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19

ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 1,581.2 ล้าน
บาท อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่
ร้อยละ 12.71 ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นต่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 8.5 โดยแบ่งเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่
1 และชั้ น ที่ 2 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 12.05 และ
ร้อยละ 0.66 ตามลาดับ
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1) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารยึ ด แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี
เป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทน
อย่ า งมั่ น คงในระยะยาว หลั กการสาคั ญ ที่ ธ นาคารใช้ ใ นการ
บริหารความเสี่ยงคือ การบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ โดย
การจัดโครงสร้างองค์กรที่ตระหนักถึงความสาคัญและเอื้อต่อการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละสายงาน ตลอดจนสายการรายงานไว้ อย่า งชัด เจน
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การควบคุม ภายในที่ ดี โดยโครงสร้ า งการ
บริหารความเสี่ยงในภาพรวม มีดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร ทาหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย
และหลักการด้านการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทของธนาคาร
กาหนดกรอบความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้มี
ระบบและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม มี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ท าหน้ า ที่ ดู แ ลและ
ติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของธนาคาร ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนวางกลยุทธ์ในการระบุ ประเมิน ดูแล
และติ ด ตามปริ ม าณความเสี่ ย งของธนาคารให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม รวมทั้งดาเนินการให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยง
โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ทุกหน่วยงาน มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิผล
และความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบ
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ห าร ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห าร
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ และหนี้ สิ น ( ALCO)
ทาหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงสภาพคล่อง
ทั้งนี้ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การระบุ การวัด การประเมิน การ
ติดตามและการรายงานความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่ อ
สภาวะการณ์ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ในระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และ ตลา ด ((Operation
Operation and Market Risk Management
Group) และฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ((Credit
Credit Risk
Management Department ) รั บ ผิ ด ชอบในการวั ด ผล และ
ติดตามความเสี่ย งที่ เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นธุ รกิจ ของธนาคาร
รวมทั้ ง พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห าร
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินและควบคุม
ขนาดของความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร พร้อมทั้ง
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ตามนโยบาย
2) การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนด
แผนกลยุทธ์ แผนดาเนินงาน และการนาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดารงอยู่ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารและ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จึ ง ได้ ร่ ว มกั น วางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผน
ดาเนินงานอย่างรอบคอบ ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในที่เหมาะสมสาหรับ
การน าไปปฏิ บัติ อาทิ การจั ด องค์ ก ร บุ ค ลากร งบประมาณ
ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ ระบบการติ ด ตามและควบคุ ม การ
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายทางธุ ร กิ จ และจั ด การกั บ
ปัญหาของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในปี 2554 ธนาคารยังคงให้ความสาคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกระบวนการกาหนด
และทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ รวมถึ งการติด ตามผลดาเนิ นงานที่ มี
ประสิทธิผลและสอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดารงอยู่
ของกิจการ นอกจากนี้ ธนาคารมีการควบคุมระดับความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่ยอมรับได้
ปั จ จุ บั น ธนาคารได้ มี ก ารจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ร ะยะเวลา
ประมาณ 33--5 ปี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการวางแผนธุ ร กิ จ แผน
งบประมาณ ด้วยวิธีการบริหารแบบผสมผสาน โดยมีการใช้ทั้งวิธี
จากบนลงล่าง ((Top
Top Down) และวิธีจากล่างขึ้นบน ((Bottom
Bottom Up)
แผนปฏิบัติงานประจาปี โดยธนาคารได้มีการจัดทาประมาณการ
ทางการเงินที่มีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆ อีกทั้งยังมีการพิจารณาใน
มิติของความสอดคล้องของแผนการดาเนินงาน และงบประมาณ
กับแผนกลยุทธ์ และมิติของความเพียงพอของแผนการดาเนินงาน
ที่ จ ะท าให้ ธ นาคารสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนกลยุ ท ธ์
รวมทั้ งการวางแผนเงิ นกองทุนของธนาคารให้เพีย งพอต่ อการ
ขยายธุร กิจ และรองรับ ความเสี่ย งด้ า นต่ างๆของธนาคารและ
ระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2554 ธนาคารสามารถเพิ่ ม ผลตอบแทนจากการให้
สินเชื่อที่ สอดคล้ องกับความเสี่ ยงได้ม ากขึ้น ด้วยกลยุทธ์การ
บริหารพอร์ตสินเชื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโตและ
ความเสี่ยง กอรปกับการบริหารจัดการโครงสร้างเงินฝากให้มี
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระดับต่า สามารถบริหารส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยได้อย่างยืดหยุ่น รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กรที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยมีอัตรากาลังที่เพียงพอ ธนาคารจึง
สามารถสร้างการเติบโตของสินทรัพย์พร้อมกับผลกาไรที่เพิ่มขึ้น
อย่างมั่นคง
ในส่ ว นของเงิ น กองทุ น นั้ น ณ สิ้ น ปี 2554 ธนาคารมี
เงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น 1,581.2 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว น
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 12.7 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่
ร้อยละ 8.5 ซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
การใช้เงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ธนาคารได้มี

การจัดโครงสร้างประเภทสินเชื่อให้มีการกระจายน้าหนักความเสี่ยง
ที่เ หมาะสม โดยมุ่ง เน้น ขยายสิน เชื่อ ไปยั ง กลุ่ ม ลูก ค้ าที่ มี น้าหนั ก
ความเสี่ยงต่ามากขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
ที่มีขนาดวงเงินที่ต่าลง เป็นผลให้ธนาคารมีลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ราย
ย่อยตามหลักเกณฑ์ Basel II มากขึ้นจากวงเงิน 16.3 ล้านบาทต่อ
ราย ณ สิ้นปี 2553 เป็นวงเงิน 24.6 ล้านบาทต่อราย ณ สิ้นปี 2554
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้
หรือคู่สัญญา ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สัญญา ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทาง
การเงิ น หรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความ
เสี ย หายต่ อ ธนาคาร ทั้ ง นี้ ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ครอบคลุ ม
ไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่บนงบดุล
(On Balance Sheet) เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน
ตลอดจนธุรกรรมนอกงบดุล ((Off
Off Balance Sheet) เช่น หนังสือ
สัญญาค้าประกันประเภทต่างๆ เป็นต้น
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ครอบคลุม
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นโยบาย โครงสร้ า งองค์ ก ร กระบวนการ และระบบงานด้ า น
เครดิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และหลักเกณฑ์ของ
ทางราชการ
ธนาคารแบ่งโครงสร้างการดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตบน
หลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี โดยจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รด้ า นเครดิ ต
ให้มีการถ่วงดุล ((Check
Check and Balance) โดยการแยกหน่วยงาน
ด้านการตลาดสินเชื่อ และหน่วยงานด้านการวิเคราะห์และอนุมัติ
สินเชื่อ ออกจากกันอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการกาหนด
หรื อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเครดิ ต ของธนาคาร หน่ ว ยงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องจะร่วมกันดาเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ภายใ ต้ ค วามเสี่ ยงที่ เ หมา ะสม โดย มี ห น่ ว ยงา น
ด้านการกากับและสอบทานทาหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของกระบวนการเครดิตของธนาคาร
อ านาจกระท าการ
าการคณะกรรมการธนาคารเป็
คณะกรรมการธนาคารเป็น ผู้ อ นุ มั ติ
อานาจกระทาการของผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดย
อานาจกระทาการครอบคลุมทั้งอานาจอนุมัติสินเชื่อ อานาจการ
รับความเสี่ยงประเภทต่างๆ เป็นต้น โดยกระจายอานาจอนุมัติ
ตามความเหมาะสม และพยายามกาหนดให้อานาจอนุมัติเป็นไป
ตามระดั บ ความเสี่ ย ง ((Risk
Risk Based Authority) โดยอ านาจ
อนุมัติสินเชื่อจะถูกกาหนดทั้งในรูปองค์คณะและในรูปตัวบุคคล
ดังนี้
ผู้มีอานาจอนุมัติระดับองค์คณะ ประกอบด้วคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ทาหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
แต่ละประเภทตามอานาจกระทาการที่กาหนด
ผู้มีอานาจอนุมัติระดับตัวบุคคล ธนาคารมีการกาหนดผู้มี
อานาจอนุมัติระดับบุคคลให้เป็นผู้มีอานาจอนุมัติสินเชื่อรายย่อย
(สิน เชื่อ บุค คล และสิน เชื่ อยานยนต์) เพื่อความคล่ องตัว และ
ประสิทธิภาพในกระบวนการสินเชื่อ ทั้งนี้ในการอนุมัติสินเชื่อจะ
กาหนดให้ต้องมีการอนุมัติร่วมกันอย่างน้อย 2 คน ((Co
CoCo-Sign)
ภายใต้วงเงินอนุมัติ และอานาจกระทาการที่ธนาคารกาหนด

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
การพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ
กระบวนการในการอนุมัติสินเชื่อและระบบงานของธนาคาร
ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะลูกค้า ความเสี่ยง
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยธนาคารให้ ค วามสาคั ญ กั บ การแบ่ ง แยก
หน้ า ที่ ร ะหว่ า งผู้ ดู แ ลลู ก ค้ า กั บ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ โดย
แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจ
(Check and Balance) กล่ า วคื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี ค วาม
ต้องการทางการเงินที่หลากหลาย จะมีผู้ดูแลลูกค้าที่เข้าใจถึง
ความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยผู้ดูแล
ลู ก ค้ า จะเป็ น ผู้ จั ด โครงสร้ า งสิ น เชื่ อ และน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
เหมาะสม รวมถึ ง เป็ น ผู้ จั ด เตรี ย มและสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ให้ แ ก่
หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ วิ เ คราะห์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ วิ เ คราะห์ และจั ด ท า
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง นาเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอานาจใน
การอนุมัติสินเชื่อตามที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ผู้มีอานาจในการ
อ นุ มั ติ สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ จ ะ มี เ ฉ พ า ะ ร ะ ดั บ อ ง ค์ ค ณ ะ อ า ทิ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
สินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร
ส าหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า รายย่ อ ย อาทิ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์
สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ธนาคารใช้ ก ระบวนการมาตรฐาน และ
ระบบงานด้านเครดิตตามประเภทผลิตภัณฑ์ กล่าวคือธนาคารจะ
กาหนดหลักเกณฑ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบ
โครงการ ((Product
Product Program) ที่กาหนดขึ้น และมีการนา Credit
Scoring และข้อมูลประวัติทางด้านเครดิต (เครดิต บูโร) มาใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาภายใต้กรอบโครงการด้วย เพื่อให้
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อมีความกระชับ และตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ใ นระยะเวลาอั น สั้ น ทั้ ง นี้ ธ นาคารให้
ความสาคัญในความถูกต้องของข้อมูล และตัวตนของลูกค้าเป็น
อย่างมาก ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบจะดาเนินการโดยหน่วยงานที่
ทาหน้าที่ในการวิเคราะห์ และจัดทารายงานการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เพื่อนาเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่ง
จะมี ทั้ ง ในระดั บ คณะกรรมการ และระดั บ รายบุ ค คลตามที่
ธนาคารกาหนด
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การปฏิบัติการด้านสินเชื่อหลังการอนุมัติ
ธนาคารใช้ ห ลั ก การรวมศู น ย์ ง านปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสิ น เชื่ อ
เพื่อให้การบริการด้านสินเชื่อมีมาตรฐาน มี ประสิทธิ ภาพ และ
เป็ น ไปตามที่ ไ ด้ มี ก ารอนุ มั ติ โดยรวมศู น ย์ ง านด้ า นการจั ด ท า
เอกสารสัญญา นิติกรรมด้านหลักประกัน การตั้งวงเงินและการ
เบิกใช้วงเงิน การเก็บรักษาเอกสารด้านสินเชื่อ รวมถึงสนับสนุน
ข้อมูลเครดิต
การทบทวนคุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารให้ความสาคัญกับการทบทวนคุณภาพสินเชื่อเป็น
อย่ า งมากโดยถื อ ว่ า เป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตดิตของธนาคาร โดย
กาหนดให้มีการทบทวนสินเชื่อธุรกิจทุกรายที่มีวงเงินหรือยอดคง
ค้างตั้งแต่ 5 ล้านบาท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีปัจจัยที่
อาจส่งผลกระทบกับลูกหนี้อย่างมีนัยสาคัญ
การติดตามคุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารก าหนดให้ ห น่ ว ยงานเก็ บ เงิ น และเร่ ง รั ด หนี้ สิ น
ดาเนินการประเมินคุณภาพสิน เชื่ออย่างใกล้ชิ ดและสม่าเสมอ
และหากพบว่ามีลูกหนี้รายใดที่เริ่มส่งสัญญาณที่จะมีการผิดนัด
ชาระหนี้ธนาคารจะเข้าดาเนินการโดยทันที โดยยึดแนวทางการ
ติดตามหนี้ที่จะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งนี้ผลการติดตามคุณภาพหนี้ของลูกหนี้ทุกกลุ่มจะมีการ
รายงานให้ ผู้ บ ริ ห าร และคณะกรรมการสิ น เชื่ อ ทราบอย่ า ง
สม่าเสมอ
การแก้ไขหนี้
ธนาคารจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหนี้นับตั้งแต่ลูกหนี้มี
แนวโน้มที่จะประสบปัญหา เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีความสามารถ
ในการชาระหนี้เพิ่มขึ้น หรือเพื่อให้ธนาคารเกิดความเสียหายน้อย
ที่สุด และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ลูกหนี้และธนาคาร
ต่อไป โดยแนวทางหรือวิธีในการปรับปรุง โครงสร้างหนี้จะต้อ ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และ
เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว ก็จะต้องมีการติดตามดูแล
คุณภาพหนี้ และรายงานให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่ออย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารตระหนัก ถึงความสาคัญของเครื่ องมือ ที่ใช้ใ นการ
กลั่ น กรองและจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก หนี้ เ ป็ น อย่ า งมาก
เนื่ อ งจากน ามาใช้ ใ นกระบวนการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ธนาคารจึ ง พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ
Credit scoring ให้ เ หมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ในแต่ ล ะ
ประเภท ส าหรั บ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ธนาคารได้ ป รั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ
Credit Rating ให้มีความเป็นสากล และสามารถจัดระดับความ
เสี่ ย งลู ก หนี้ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ธ นาคารได้ ต ระหนั ก ถึ ง ระดั บ
ความแม่นยาและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าว จึงมีการ
ติดตามผลของการใช้ รวมถึงวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งาน
โดยจัดทา Back Test อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การรายงานความเสี่ยงด้านเครดิต
หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต จะด าเนิ น การ
รายงานความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการธนาคารอย่า งสม่าเสมอ โดยรายงาน
ความเสี่ ยงด้ านเครดิตครอบคลุ มภาพรวมของ
ภาพรวมของCredit
Credit Portfolio
เช่น คุณภาพสินเชื่อและแนวโน้ม การกระจุกตัวด้านเครดิต ความ
เพียงพอของเงินสารองค่า เผื่อ หนี้สงสัย จะสู ญ การประเมินผล
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตความ
เสี่ยงด้านเครดิต ((Stress
Stress test) เป็นต้น
การป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารมีแนวทางในการป้องกันหรือความเสี่ยงด้านเครดิตที่
สาคัญดังนี้


กาหนดกระบวนการอนุมัติ โดยแยกโครงสร้ างองค์ กรด้า น
ตลาดออกจากผู้มีอานาจอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มีการถ่วงดุล
อานาจ ((Check
Check and Balance)



กาหนดระดับอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง
(Risk
Risk--based Authority)



ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการอ านวย
สิ น เชื่ อ ภายใต้ ก รอบโครงการ ((Product
Product Program) ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ลู ก ค้ า เป้ า หมาย เงื่ อ นไขวงเงิ น
หลักประกัน เป็นต้น
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กาหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยมีการแบ่งกลุ่ม
ทรัพย์สินที่จะรับเป็นหลักประกัน สภาพคล่อง และอัตราการ
รับหลักประกันที่เหมาะสม
ข้อมูลฐานะความเสี่ยง
เงินให้สินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อรวมสถาบัน
การเงิน 18,486.42 ล้านบาท ประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ รวม
ทั้งสิ้น 4,420.41 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
รวมทั้งสิ้น 14,066.01 ล้านบาท โดยเป็นเงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยสูงสุดร้อยละ 49 ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคฯ
และคิดเป็นร้อยละ 38 ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นของธนาคาร สาหรับ
คุณภาพโดยรวมสินเชื่อที่จัดอยู่ในชั้นปกติตามเกณฑ์ ธปท. คิดเป็น
ร้อยละ 93.41 ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นของธนาคาร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554
ธนาคารมี ส ารองค่ า เผื่ อ หนี้
ส ง สั ย จ ะ สู ญ ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
216.43 ล้ า นบาท สู ง กว่ า
สารองฯ ที่ต้องกันตามเกณฑ์
ธปท. จานวน 37.02 ล้านบาท
ซึ่งธนาคารได้มีการกันสารองฯ
เพิ่มเติมโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเปลี่ยนชั้นหนี้ที่ผ่านมาของ
ธนาคารเพื่อให้ เพียงพอรองรับ ความเสี ยหายที่ อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยสารองฯ ที่ธนาคารต้องกันตามเกณฑ์ ธปท.แบ่งเป็น
สารองฯ สินเชื่อปกติจานวน 47.77 ล้านบาท และสารองฯ สินเชื่อ
ด้ อ ย คุ ณ ภ า พ จ า น ว น
131.64 ล้ า นบาท รวม
ทั้งสิ้น 179.41 ล้านบาท

ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ ยงด้ านตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิด จากการ
เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตราสาร
ในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร
หากพิจารณาตามธุรกรรมที่มีอยู่ของธนาคาร ธนาคารจะมี
ความเสี่ยงด้านตลาดจากธุรกรรมในบัญชี เพื่อการธนาคารที่มา
จากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุ น
โดยภาพรวมธนาคารมี ค วามเสี่ ย ง ด้ า นตลาดในระดั บ ต่ า
เนื่องจากสินเชื่อ และเงินฝาก ของธนาคารมีการกระจายอายุครบ
กาหนดที่เหมาะสม ในส่วนของเงินลงทุนส่วนใหญ่ เป็นการลงทุน
ในตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการดารงสภาพ
คล่องตามกฎหมาย รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างใกล้ชิด
ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารกาหนดนโยบาย
ในการทาธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้งนโยบายในการ
บริ หารความเสี่ย ง โดยมีค ณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ( ALCO) และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการทาธุรกรรม การ
บริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือนอย่าง
สม่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการกาหนดเพดาน
ความเสี่ยง และระดับสัญญาณเตือนภัย
การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการ
ธนาคาร ธนาคารมีการดาเนินกลยุทธ์ปรับโครงสร้างงบดุลของ
ธนาคารให้ สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางดอกเบี้ ย ในอนาคต และให้
เคลือ่ นไหวอยูใ่ นกรอบความเสี่ยงที่กาหนดโดยมีการติดตามการ
เคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ย และพฤติกรรมของลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ยงด้วยความถี่มากขึ้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมี
นัยสาคัญ โดยมีการจัดทารายงาน Re
Re--pricing Gap เพื่อใช้ใน
การติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และประเมินความ
อ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity
Sensitivity))
ในระยะเวลา 12 เดื อ นข้ า งหน้ า ภายใต้ ส มมติ ฐ านการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ1
ยละ1--2 ของรายการสินทรัพย์
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และหนี้สินทุกประเภทตามระยะเวลา นอกจากนี้ธนาคารมีการ
จ าลองสถานการณ์ ก ารปรั บ เพิ่ ม หรื อ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ
บริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีเสถียรภาพไม่ว่าทิศทางดอกเบี้ย
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

Gap ติดตามกระแสเงินสดรับ/จ่ายในภาวะปกติ โดยมีการปรับ
พฤติ ก รรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง รวมทั้ ง ทดสอบค่ า
ดังกล่าวในภาวะวิกฤต เพื่อเตรียมแหล่งเงินทุนรองรับ

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารไม่มีนโยบายที่จะทาธุรกรรมเพื่อ
การค้า อย่างไรก็ตามธนาคารได้รับตราสารทุนรายการหนึ่ง จาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาดและมีมูลค่าเงินลงทุนน้อยมาก จึงไม่มีความเสี่ยงอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ธนาคารกาหนดให้มีตัวบ่งชี้ความผิดปกติของสภาพคล่อง
ทางการเงินในระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดานความ
เสี่ยง โดยการกาหนดเพดานความเสี่ยงสภาพคล่อง ((Liquidity
Liquidity
Risk Limits) ที่ครอบคลุมทั้งกรณีสถานการณ์ปกติ ((Behavioral
Behavioral
Scenarios) และสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ((Stress
StressStress-test Scenarios)
เพื่ อ สะท้ อ นสภาวะตลาดและสถานะ ของธนาคารในปั จ จุ บั น
รวมทั้ ง สามารถควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งได้ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคาร
อาจไม่สามารถชาระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหา
เงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง
เกิ น กว่ า ที่ จ ะยอมรั บ ได้ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ และ
เงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งสภาพคล่ อ งของธนาคาร
มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและกระจายความเสี่ยง
อย่ า งเหมาะสมทั้ ง ในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ สภาพคล่ อ งและแหล่ ง
เงินทุน ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงธนาคารกาหนดให้มีการ
จั ด ระดั บ เตื อ นภั ย ด้ า นสภาพคล่ อ ง ((Management
Management Action
Triggers) เพื่อ เป็นเครื่องมื อในการส่งสั ญญาณให้กับผู้ บริหาร
โดยบริหารควบคู่กับระบบเตือนภัยล่วงหน้า ((Early
Early Warning System) พร้อมทั้งได้จัดให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง
(Contingency Funding Plan) เพื่ อ ก าหนดขั้ น ตอนและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในตลาด ซึ่งมีผลต่อ
สภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารมีเป้าหมายในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถชาระเงินตาม
ภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งเงินทุน
ทาให้เ ข้าถึง แหล่ง เงินทุน ที่มีต้น ทุนเหมาะสมในเวลาที่ต้ องการ
รวมทั้ง ให้ ธนาคารมี สภาพคล่อ งและผลตอบแทนเหมาะสมกั บ
สภาวะในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญ
ธนาคารมีเครื่องมือติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อเงินฝาก การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน และการใช้ Liquidity

ธนาคารได้จัดทาแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพ
คล่อ ง เพื่อ รองรั บภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทั่ว ไป และภาวะ
วิกฤตที่ไม่ มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า รวมทั้ งผลกระทบจากการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 โดย
การกาหนดสมมติฐานที่อาจได้รับผลกระทบจากการถอนเงินฝาก
ของผู้ฝากเงินในระดับต่างๆ กาหนดวิธีการรองรับปัญหาสภาพ
คล่ อ ง โดยมี ก ารก าหนดรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ง านและ
ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอย่างชัดเจน
โดยภาพรวม ธนาคารมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระดับ
ต่า โดยมีนโยบายดารงสภาพคล่องขั้นต่าเพื่อรองรับการดาเนิน
ธุรกรรมระหว่างวันไม่ต่ากว่าร้อยละ 12 ของเงินฝากรวม ในขณะที่
เกณฑ์ทั่วไปในการดารงสภาพคล่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดอยู่ที่ร้อยละ 6 นอกจากนี้เงินลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคาร
อยู่ในพันธบัตรภาครัฐ หรือพันธบัตร ธปท. ที่รัฐบาลค้าประกัน ซึ่ง
อยู่ในความต้องการของตลาดและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการที่ดีอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง
ของ กระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกฏหมายด้วย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถือเป็น
ความเสี่ ยงที่ สาคั ญที่ธ นาคารจะต้อ งมีก ารบริหารติด ตาม และ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการดาเนินการของธนาคาร
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งให้
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ธนาคารสามารถขยายธุ ร กิ จ ได้ ต ามเป้ า หมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ธนาคารให้ความสาคัญทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดจากปัจจัยภายใน
ธนาคารและปัจจัยภายนอก โดยมีการจัดทานโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
ที่ มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านเดี ย วกั น ทั้ ง องค์ ก ร จั ด อบรมและ
สื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานรวมทั้ง
การตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเนื่องจากหน่วยงาน
ทุกหน่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยง
จากการปฏิ บั ติ ง าน และการก าหนดมาตรการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ธนาคารมีแผนงานการจัดทาเครื่องมือต่างๆ
ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะนามาใช้ในการระบุ
ประเมิน ติดตาม และควบคุมหรือลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่
คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง มี ที ม ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เป็ น หน่ ว ยงาน
เฉพาะในการดูแลความเสี่ยงด้านทุจริตจากบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการบริหาร
ความต่อเนื่ องทางธุร กิจ โดยมี การจัดทาแผนรองรับ การดาเนิ น
ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง(แผน BCP) ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในส่ ว นของ
ส านั ก งานใหญ่ และสาขาของธนาคาร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า หากมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธนาคารไม่สามารถ
ควบคุมได้ ธนาคารจะยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง





ในปี 2554 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้พัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในด้านต่างๆดังนี้


การดาเนินการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการ และจิตสานึกใน
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมและสื่อสารนโยบาย
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมทั้ง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดทาแผนรองรับ
การทาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การจัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งที่ แ ฝงอยู่ ใ น
กระบวนการทางานของตนเอง และตระหนักว่าตนเองมีส่วน
สาคัญในการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ธนาคาร ทั้งนี้โดยมีผู้ชานาญการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk Specialist) ของทุ ก ฝ่ า ยงาน ท าหน้ า ที่
ประสานงานในการประเมิน และการควบคุ ม ความเสี่ย งที่
เกิ ด ขึ้ น ในฝ่ า ยงาน ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
ปฏิบัติการ



การพัฒนาระบบงานมาใช้ในการรายงานข้อมูลความเสียหาย
และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
โดยจั ด ท าระบบการจั ด การความเสี ย หายและเหตุ ก ารณ์
ผิดปกติที่เกิ ดจากความเสี่ ยงด้า นปฏิ บัติการ ((Operational
Operational
Risk Incident and Loss Management : ILM) นามาใช้แทน
การส่งรายงานรูปแบบเดิม และการเข้าร่วมโครงการจัดเก็บ
และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ร่ ว มความเสี ย หายด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
(Operational Loss Data Pooling: OLDP) ของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ซึ่งดาเนินการโครงการโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของระบบ
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ลความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นา
แบบจาลองสาหรับการคานวณเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการในอนาคต
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง ((Risk
Risk and
Control Self Assessment : RCSA) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ห้ ทุ ก
หน่วยงานนาไปใช้ในการระบุประเมินความเสี่ยง และประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้มี
การก าหนดมาตรการควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม และ
เพีย งพอภายในหน่วยงาน ซึ่งจะส่ งผลให้ การบริหารความ
เสี่ยงโดยรวมของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การบริห ารความต่ อ เนื่ องทางธุร กิจ ธนาคารมีก ารทบทวน
นโยบายและปรั บ ปรุ ง แผนรองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
ต่อ เนื่ อ งให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น เพื่อ ให้ สามารถรองรั บ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหลายรูปแบบและมี
ระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น (อาทิเช่นการเกิดมหาอุทกภัย
ใน ปี 2554 ที่ ผ่ า นมา เป็ น ต้ น ) รวมทั้ ง การก าหนดศู น ย์
ปฏิบัติ งานสารองเพิ่มขึ้ น เพื่ อความคล่อ งตัวในการบริหาร
จัดการและมั่นใจได้ว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ธนาคารจะยัง
สามารถให้ บริ ก ารแก่ ลูกค้ า หรื อ คู่ ค้า ของธนาคารได้อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยดาเนินการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ
หรือกลับสู่การดาเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้
ธนาคารมี ก ารทดสอบ และทบทวนแผนดั ง กล่ า วอย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อให้นาไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ
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3) การกากับดูแลความเสี่ยงของกิจการในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการกากับธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ให้มีความแข็งแกร่งและความ
มั่นคง ทั้งในเชิงคุณภาพและปริ มาณ มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับแบบ
รวมกลุ่ม ((Consolidated
Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยธนาคารมีการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งกาหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องมีการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละด้านของธนาคารและเหมาะสมกับบริษัท ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถบริหาร ควบคุม และติดตามความเสี่ยงของบริษัท
ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ธนาคารมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน เพื่อทาหน้า ที่ ควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด

จัดให้มีการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ธนาคาร
สามารถกากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม
ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทาง
การเงินได้ รวมทั้งสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ
นอกจากนี้ ธนาคารยังกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ในการทาธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาลที่ดี การทาธุรกรรมระหว่างกันต้องเป็นไปอย่าง
เหมาะสม อยู่ ใ นระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ และเป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของทางการ รวมทั้ง ต้องไม่ มีเงื่อ นไข หรือข้อ กาหนด
พิเศษใดๆต่างจากการทาธุรกรรมปกติกับบุคคลทั่วไปที่มีความ
เสี่ยงในระดับเดียวกัน
ธนาคารมีนโยบายในการดารงเงินกองทุนแบบ Consolidated basis ควบคู่ กั บ การด ารงเงิ น กองทุ น แบบ Solo basis ซึ่ ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนด เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความมีเสถียรภาพให้เพียงพอ
ในการรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบธุรกิจในลักษณะ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยธนาคารมีการกากับดูแลความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (มหาชน)
จากัด เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร และงบการเงิน
รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ที่ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่ง
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป โดยใช้
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเหมาะสมตาม
หลั ก ความระมั ด ระวั ง และประมาณการที่ สมเหตุสมผลในการ
จัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอย่างเพียงพอ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่
เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ให้ มี แ ละด ารงไว้ ซึ่ ง ระบบ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการกากับดูแลที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางการ

นายวานิช ไชยวรรณ
ประธานกรรมการ

เงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน แสดงให้เห็นฐานะการเงินที่แท้จริง
ของธนาคาร เพื่ อ ให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า ธนาคารมี ฐ านะมั่ น คงและ
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และ
การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ
และเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมี ค วามเห็ นว่ า ธนาคารได้ มี ก าร
เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบ
การเงินของธนาคาร สาหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

นายมงคล ลีลาธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจาปี 2554 39

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารไทยเครดิต เพื่ อ รายย่ อ ย
จ ากั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 คน โดย
ผู้อานวยการอาวุโสกลุ่มตรวจสอบและกากับ ทาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายนาม ดังนี้
1. นายสุวิช นิวาตวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเมธา สุวรรณสาร

กรรมการตรวจสอบ

3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ และ
นายชลัช โลกิตถจริยา

เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 2 ฝ่าย
งาน คือ ฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายกากับและสอบทานสินเชื่อ เพื่อ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
การเงินให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยระบบ
การตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารก ากั บ การ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและของ
ทางการ
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม รวม 10 ครั้ง
มากกว่าที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานภายใต้ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบเป็นประจา ซึ่ง สรุป
ภารกิจที่สาคัญ ได้ดังนี้
1. การตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี
และสอบทานรายงานการตรวจสอบซึ่ ง ครอบคลุ ม งาน
ตรวจสอบด้ า นทั่ ว ไป งานตรวจสอบสาขา งานตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานตรวจสอบการบริหาร
จัดการ โดยได้เสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลทุกไตรมาส

2. การควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารและบริ ษั ท ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น ไม่ มี
ข้ อ บกพร่ อ งและครบถ้ ว นตามแนวทางของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย อาทิ การจั ด โครงสร้ า งขององค์ ก ร แบ่ ง แยก
หน่ ว ยงานให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ค วบคุ ม ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า ง
เหมาะสม มีคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
เรื่องการบริหารความเสี่ยง การจัดทาข้อมูลทางการเงิน การ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กาหนด
3. การสอบทานสินเชื่อ ได้พิจารณาอนุมัติ แผนงานสอบทาน
สินเชื่อ ประจาปีแ ละสอบทานรายงานการสอบทานสิน เชื่ อ
โดยได้เสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลทุกไตรมาส
4. การทดสอบการด ารงอยู่ ข องทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ทรัพย์สินของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินมีอยู่จริง
และครบถ้ ว น ตลอดจนมี ร ะบบควบคุ ม และป้ อ งกั น มิ ใ ห้
ทรั พย์ สิน เสี ยหายจากการทุ จริ ตและการเสื่ อมสภาพโดยมิ
สมควร
5. สอบทานงบการเงินงวดครึ่งปีและงบการเงินประจาปี2554
และประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี
รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
รายงานทางการเงิ น ของธนาคารและบริ ษั ท ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
การเงินได้จัดทาขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยประเมินความเป็นอิสระของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง
บริ ษั ท ดี ล อยท์ ทู้ ช โธมั ท สุ ไชยยศ สอบบั ญ ชี จ ากั ด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554
7. สอบทานระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารฯ โดย
ติดตามผลจาก กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ
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8. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรและนโยบายการกากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนกากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจาปี และได้ติดตามงานการกากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ธนาคารและ
บริ ษั ท ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น มี ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของทางการ
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานจัดทาคู่มือ ระเบียบและ
คาสั่งธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน และได้ติดตาม
การด าเนิน งานตามแผนอย่า งใกล้ ชิด เพื่อ ให้ ธนาคารและ
บริษั ทในกลุ่ม ธุรกิ จการเงิ นมีก ารปฏิบัติ งานเป็น มาตรฐาน
เดี ย วกั น ทั้ ง องค์ ก รและมี ก ารควบคุ ม ภายในอย่ า งรั ด กุ ม
เพียงพอ
10. พิ จ ารณาทบทวนและแก้ ไ ขกฎบั ต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ครอบคลุมหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบในการ
กากับดูแลและติดตามผลปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจการเงิน
ตามประกาศ ธปท.

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการสอบทานทุกด้าน
แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า คณะกรรมการรวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารของ
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินถือนโยบายกากับดูแล
กิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม การตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน ตลอดจนมี การสอบทานสิ นเชื่ อและ
กากับการปฏิบัติงานเป็นไปตามโยบายที่ธนาคารและบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินกาหนด ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้ อ ก าหนดของทางการ และดู แ ลให้ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ระบบการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา

11. พิจารณาการทารายการเกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้มั่น ใจว่าธนาคารยึดหลักความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

นายสุวิช นิวาตวงศ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาปี 2554 41

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่ธนาคารใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
โดยที่มิใช่เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และข้อ 3 ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
และได้แสดงรายการในงบการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์
และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งกาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทาและนาเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

รายงานประจาปี 2554 42

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2553

2554

2553

450,288

407,434

449,478

406,869

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

6.2

597,002

639,608

593,178

638,821

เงินลงทุนสุทธิ

6.3

1,284,388

1,024,393

1,284,388

1,024,393

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยสุทธิ

6.4

-

-

571,495

571,495

เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

6.5

เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้

19,561,749

14,751,920

18,383,516

13,848,845

บวก ดอกเบีย้ ค้างรับ

116,252

47,731

117,613

47,731

19,678,001

14,799,651

18,501,129

13,896,576

(337,451)

(240,521)

(4,162)

(3,503)

(253,687)

(174,407)

(215,396)

(124,907)

19,086,863

14,384,723

18,281,571

13,768,166

รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

6.6

รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

6.7

22,042

14,979

10,728

7,327

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

6.8

90,841

91,997

83,364

83,123

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ สุทธิ

6.9

45,270

51,080

45,270

51,080

สินทรัพย์อนื่ สุทธิ

6.10

226,833

273,382

202,781

256,006

21,803,527

16,887,596

21,522,253

16,807,280

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2554

2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื
ประมาณการหนีส้ นิ จากภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

6.11
6.12
6.13
6.29

14,597,845
1,886
1,886,,648
67,455
3,339,104
41,199

14,598,245
1,783,148
67,455
3,290,519
28,770

307,501

11,424,152
1,222,142
61,716
2,485,697
228,609

200,326

11,426,898
1,217,419
61,716
2,485,697
160,322

หนีส้ นิ อืน่

6.14

20,239,752

15,422,316

19,968,463

15,352,052

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000
(2,590)

2,000,000
(4,284)

2,000,000
(2,590)

2,000,000
(4,284)

2,300
(435,933)

2,300
(532,734
(532,734))

2,300
(445,920)

2,300
(542,788)

1,563,777

1,465,282

(2)

(2)

1,553,790
-

1,455,228
-

รวมส่วนของเจ้าของ

1,563,775

1,465,280

1,553,790

1,455,228

รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ

21,803,527

16,887,596

21,522,253

16,807,280

รวมหนีส้ นิ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้

6.15

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

6.16
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รายได้ดอกเบีย้

หมายเหตุ
6.24

งบการเงินรวม
2554

2553

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

1,577,674
595,378

945,524
265,308

1,293,935
591,636

755,151
266,227

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ

982,296

680,216

702,299

488,924

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ

80,063
22,395

75,780
18,032

58,980
14,085

57,393
11,398

6.26

57,668

57,748

44,895

45,995

6.27

(1,282)
55,182

2,111
31,466

(1,282)
42,029

2,111
42,444

22,519

18,465

1,093,864

771,541

810,460

597,939

385,085
8,140
153,652
32,178

333,392
7,410
129,888
20,227

309,226
8,020
141,435
30,319

279,765
7,410
120,099
18,886

177,875

115,319

92,342

56,028

756,930

606,236

581,342

482,188

6.28

185,860

107,274

108,340

63,500

6.31

151,074
19,618

58,031
8,478

120,778
-

52,251
-

131,456

49,553

120,778

52,251

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

6.25

ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
รวมค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
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งบการเงินรวม
2554

หมายเหตุ

2553

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สุทธิ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันกาไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรต่อหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ธนาคาร
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

6.15

บาท
หุน้

1,694

(1,509)

1,694

(1,509)

1,694

(1,509)

1,694

(1,509
(1,509)

133,150

48,044

122,472

50,742

131,452
4
131,456

49,550
3
49,553

120,778
120,778

52,251
52,251

133,146

48,041

122,472

50,742

4
133,150

3
48,044

122,472

50,742

0.29
0.60
173,424,658 200,000,000

0.30
173,424,658

0.66
200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามทีเ่ คยรายงานไว้
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงแล้ว
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
3.2

6.15

หมายเหตุ

มูลค่าเงินลงทุน

หุน้ สามัญ
(2,775)
(1,509)
(4,284)
(4,284)
(4,284)
1,694
(2,590)

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

และชาระแล้ว

ส่วนต่ากว่าทุน
จากการ
เปลีย่ นแปลง

ทุนทีอ่ อก

2,300
2,300
2,300

ทุนสารองตาม
กฎหมาย
2,300
2,300

จัดสรรแล้ว

(532,734)
(34,651)
(567,385)
131,452
(435,933)

(582,284)
49,550
(532,734)

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนของธนาคาร
กาไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม

1,465,282
(34,651)
1,430,631
133,146
1,563,777

917,241
500,000
48,041
1,465,282

ของธนาคาร

รวมส่วน

อานาจควบคุม

ส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มี

1,465,280
(34,652)
1,430,628
133,150
(3)
1,563,775

(2)

917,239
500,000
48,044
(3)
1,465,280
(2)
(1)
(3)
4
(3)

(2)
3
(3)
(2)

รวม

หน่วย : พันบาท
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(4,284)

2,000,000
2,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

กาไรเบ็ดเสร็จรวม

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

1,694
(2,590)

(4,284)

2,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามทีเ่ คยรายงานไว้
3.2

(4,284)

2,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กาไรเบ็ดเสร็จรวม

(1,509)

6.15

500,000
-

เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
1,500,000

ส่วนของธนาคาร
ส่วนต่ากว่าทุน
จากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
(2,775)
-

2,300

2,300
-

-

2,300

120,778
(445,920)

(566,698)

(23,910)

(542,788)

(542,788)

52,251

2,300

(595,039)
-

2,300
-

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

122,472
1,553,790

1,431,318

(23,910)

1,455,228

1,455,228

50,742

500,000

904,486

รวม

หน่วย : พันบาท

รายงานประจาปี 2554 47

รายงานประจาปี 2554 48

งบการเงินรวม
2554

2553

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าเงินลงทุนตัดจาหน่าย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(กาไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดรับเงินปันผล
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สนิ เชือ่
ทรัพย์สนิ รอการขาย
สินทรัพย์อนื่

151,074

58,031

120,778

52,251

185,860
1,282
(20,548)
41,850
45,363
(3,990)
(30,564)
6,547
(982,296)
1,395,420
(573,355)
43,915
(13,235)

107,274
(2,111)
2,625
30,337
40,253
(1,843)
(26,706)
(680,216)
775,612
(243,653)
60,866
(3,209)

108,340
1,282
(20,548)
3,059
43,080
50
(496)
4,860
(702,299)
(42,029)
1,242,027
(567,848)
42,029
12,832
(1,541)

63,500
(2,111)
2,625
67
38,473
(10)
420
(488,924)
(42,444)
723,555
(243,657)
42,444
38,770
(3,209)

247,323

117,260

243,576

181,750

42,606
(4,681,686)
(18,349)
44,290

179,927
(5,003,442)
(12,605)
(32,336)

45,643
(4,545,775)
(5,963)
50,980

180,007
(5,003,184)
(4,106)
(32,708)
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งบการเงินรวม
2554

2553

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ นิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก

3,173,693

2,026,031

3,171,347

1,844,545

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

664,506

923,258

565,729

919,599

หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
หนีส้ นิ อืน่
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

5,739
853,407
(870)
330,659

(43,574)
2,065,015
(101,187)
118,347

5,739
804,822
(2,515)
333,583

(43,574)
2,065,015
11,929
119,273

(3,981,911)
3,722,327
(32,350)
7,354
(3,222)
(287,802)

(2,226,920)
1,886,427
(35,663)
6,487
(3,300)
(372,969)

(3,981,911)
3,722,328
(28,176)
7
(3,222)
(290,974)

(2,226,920)
1,886,428
(29,453)
11
(3,300)
(373,234)

500,000
500,000

406,869

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ อุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินปันผลจ่ายให้แก่สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

(3)
(3)

500,000
(3)
499,997

42,854
407,434

245,375
162,059

42,609
406,869

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

450,288

407,434

449,478

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

246,039
160,830
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1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจากัด ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513 และได้
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการดาเนินการ
จัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 และได้เปิดดาเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2550 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิมชื่อ “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)”” เป็น “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
(มหาชน)”” โดยมีที่อยู่จดทะเบียน ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารไทยประกันชีวิต เลขที่
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีสาขา
จานวน 15 สาขา และ 12 สาขา ตามลาดับ
ธุรกิจหลักของธนาคาร คือ การให้บริการทางการเงิน ภายในขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ธนาคารมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ธนบรรณ จากัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2521 โดยมีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่เลขที่ 121/76 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และมี
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2.1.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ได้จัดทาขึ้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทาและการ
ประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม
2553 ซึ่งกาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน โดยธนาคารได้จัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงไว้เพื่อการเปรียบเทียบตามประกาศดังกล่าวแล้ว (ดูหมายเหตุข้อ 6.22)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี
ธนาคารจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและ
ตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
2.1.2 งบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ได้รวมรายการบัญชีของสานักงานใหญ่และสาขา
ธนาคารทุกแห่งและบริษัทย่อย ซึ่งธนาคารมีอานาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน
บริษัทย่อยดังกล่าวดังต่อไปนี้
บริษัทย่อย
บริษัท ธนบรรณ จากัด

ประเภทธุรกิจ
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
2554

2553

99.99

99.99
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รายการบัญชีและยอดคงค้างระหว่างกันที่สาคัญได้ตัดออกหมดแล้ว
งบการเงินเฉพาะธนาคารสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ได้รวมรายการบัญชีของสานักงานใหญ่และ
สาขาธนาคารทุกแห่ง และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยวิธีราคาทุน
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยที่นามารวมในงบการเงินรวมนี้ได้มาจากงบการเงินของบริษัทย่อยที่ได้มีการตรวจสอบ
แล้ว และได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของธนาคารซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ((PAEs)
PAEs) และข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
2.1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้ถือปฏิบัติกับงบการเงินรวมและงบการเงินของธนาคารสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อย มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)

การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)

รายได้

ฉบับที่ 19

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)

ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

กาไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

ธนาคารได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะธนาคารอย่างเป็นสาระสาคัญ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบ
การเงิน และฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูหมายเหตุข้อ 3)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารและบริษัทย่อย มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อยมาเริ่มถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ในไตรมาส 1 ของปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการบัญชี ซึ่ง
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 10

การตีความมาตรฐานการบัญชี

วันที่มีผลบังคับใช้

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

1 มกราคม 2556

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 21

ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคา 1 มกราคม 2556
ที่ตีราคาใหม่

ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

1 มกราคม 2556

ของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 31

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

1 มกราคม 2554

ธนาคารได้ประเมินผลกระทบแล้วเห็นว่าการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะ
ธนาคารอย่างเป็นสาระสาคัญ
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2.2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.2.1 การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่
ค้างชาระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบกาหนดชาระซึ่งรับรู้เมื่อเก็บเงินได้
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยรับโอนลูกหนี้ (แฟ็กเตอริง)
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงที่ผิดนัด
ชาระนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระเกินกว่าสามเดือน ซึ่งรับรู้เมื่อเก็บเงินได้
ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้สาหรับดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม โดยรับโอนลูกหนี้ที่ธนาคารบันทึก
บัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี เมื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ค้างชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบ
กาหนดชาระ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่ง
รายได้จากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามงวดที่ถึงกาหนดชาระด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายได้
ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่ค้างชาระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบกาหนดชาระรับรู้เมื่อเก็บเงินได้
ธนาคารและบริษัทย่อยได้บันทึกยกเลิกรายได้สาหรับดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึก
บัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี เมื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ค้างชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบ
กาหนดชาระเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารและบริษัทย่อยจะ
รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
รายได้ดอกเบี้ย ส่วนลดและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือตามเกณฑ์คงค้าง และรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล ส่วนลดรับล่วงหน้าจากการซื้อลดตั๋วเงินและรายได้รับล่วงหน้าอื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
2.2.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มทาสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่ง
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกทาสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งสาหรับสัญญาเช่า
ซื้อและลิสซิ่งที่ทาขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นรายจ่ายรอตัดบัญชีและทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
โดยแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ สาหรับสัญญาเช่าซื้อที่ทาขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551
ธนาคารและบริษัทย่อย บันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2.2.3 ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกัน
หรือบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยเท่านั้น ซึ่งตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ประมาณจากส่วนต่างระหว่างอัตราตามสัญญากับอัตราปัจจุบัน ณ วันสิ้นงวดหลังจาก
ปรับปรุงด้วยค่าความเสี่ยงตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกภาระจากสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน และ
รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
2.2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่าง
เรียกเก็บของธนาคาร ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดทาและ
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งส์ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน
ในงบกระแสเงินสดรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของธนาคาร เงิน
สดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ของบริษัทย่อยแต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน และเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงของบริษัทย่อยซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจานวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีสาระสาคัญ
2.2.5 เงินลงทุน
เงิ น ลงทุ น ของธนาคารประกอบด้ ว ย ตราสารหนี้ และตราสารทุ น ซึ่ ง ธนาคารได้ จั ด ประเภทเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า
หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนของบริษัทย่อยประกอบด้วยตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้โดยง่ายที่ได้มาเพื่อถือไว้ใน
ระยะสั้น และธนาคารมีวัตถุประสงค์ที่จะขายเพื่อหากาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็น
หลักทรัพย์เพื่อค้าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และ
กาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายหลักทรัพย์นี้รับรู้เป็นกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารและบริษัทย่อยตั้งใจและสามารถถือไว้จนครบกาหนด จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับ
มูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ตัดจาหน่าย โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้นั้น
ตราสารหนี้ แ ละตราสารทุ น ในความต้ องการของตลาดซึ่ งมี ร าคาตลาดที่ ร ะบุได้ โดยง่ า ยซึ่ ง ไม่ ได้ จั ด ประเภทไว้ เ ป็ น
หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกาหนด หรือหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและ
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
เป็นรายการในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่าจะจาหน่ายหลักทรัพย์นั้นไป โดย
บันทึกผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
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ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึก
เป็นกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยประเมินว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า จะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนด้วยวิธี Settlement Date และคานวณราคาทุนของเงินลงทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้โดยง่าย มูลค่ายุติธรรมคานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิ้นวันทาการสุดท้ายของงวด แต่ถ้าหากไม่มีราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายจะ
ใช้ราคาปิดครั้งสุดท้ายแทน
ตราสารหนี้ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้อื่นที่ออกจาหน่ายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมคานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทยหรือสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณีในการคานวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ดังกล่าว
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารและบริษัทย่อยจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึก
เป็นกาไร (ขาดทุน) ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มี
การโอนเปลี่ยนประเภท
2.2.6 เงินให้สินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น รายได้รอการตัดบัญชี
นามาหักจากเงินให้สินเชื่อของธนาคารและบริษัทย่อย
2.2.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กาหนดให้ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเป็นรายบัญชีหรือรายลูกหนี้ก็ได้ ธนาคารและบริษัทย่อยเลือกพิจารณาจัดชัน้ สินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเป็นรายลูกหนี้ กล่าวคือ ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รายหนึ่งในระดับคุณภาพ
ที่ต่าสุดของลูกหนี้รายนั้น กรณีที่ไม่สามารถแยกวัตถุประสงค์การกู้ยืมได้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้น
ดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยยังได้ดาเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด
ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่าตามหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กาหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
และ เรื่อง แนวนโยบายการประเมินหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชาระหนี้ของสถาบันการเงิน
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ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย โดยอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณา
ความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณากันเงินสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่าตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดสาหรับผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือ
ผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน
นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย และได้คานึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจาก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย
รวมทั้งปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืม
การตัดจาหน่ายหนี้สูญกระทาตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
หนี้สูญที่ได้รับคืนบันทึกเป็นรายได้จากการดาเนินงานอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.2.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารและบริษัทย่อยใช้วิธีในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระหนี้ การลดเงิน
ต้นและหรือดอกเบี้ยค้างรับ การรับโอนสินทรัพย์ และการรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหนี้
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ได้รับโอนจากการชาระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่ได้รับหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) หรือมูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ) แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้
คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และ
บันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อเกิดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ
2.2.9 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งถือตามราคาประเมินล่าสุดสุทธิจากประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
รถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างจานวนเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับและภาษีมูลค่าเพิ่มที่นาส่งกรมสรรพากรแล้ว
หรือมูลค่ายุติธรรมของรถดังกล่าวสุทธิจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขาย มูลค่ายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากราคา
ที่คาดว่าจะขายได้
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เมื่อมีการจาหน่ายโดยแสดงรวมอยู่ในรายได้จากการดาเนินงาน
อื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายงานประจาปี 2554 57
2.2.10 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

10 ปี
3 - 5 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

2.2.11 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจได้แก่ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ซื้อจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อกิจการในงบการเงินรวม ค่าความ
นิยมแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมสุทธิของบริษัทย่อยที่สูงกว่าต้นทุนที่เกิดจากการซื้อธุรกิจซึ่งได้แก่ส่วนต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ซื้อที่สูงกว่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุนจะบันทึกเป็น
รายได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อธุรกิจบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการซื้อธุรกิจ
2.2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือตามอายุสัญญาคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.2.13 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสม การตัดจาหน่ายสิทธิการเช่า คานวณโดย
ใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุระหว่าง 2 - 20 ปี
ค่าตัดจาหน่ายที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.2.14 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินอัน
เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ว่าจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชาระภาระ
หนี้สินดังกล่าว
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ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกประมาณการหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นประมาณการ
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารและบริษัทย่อยทบทวนประมาณการหนี้สินอย่างสม่าเสมอ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
โดยการเพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.2.15 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
2.2.15.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคารและบริษัทย่อยมีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นหน่วยงานภายนอกโดยธนาคาร บริษัทย่อยและ
พนักงานจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ ซึ่งพนักงานจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวตาม
ข้อบังคับของกองทุน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จานวนเงินที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุน
สารองเลี้ยงชีพพนักงาน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อพนักงานได้
ให้บริการ
2.2.15.2 โครงการผลประโยชน์
ธนาคารและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามข้อตกลงของการจ้างงาน
การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานคานวณตามหลักเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้
เทคนิ ค ประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ด้ ว ยวิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Cost Method) อั น เป็ น ประมาณการจากมู ลค่ า ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดของ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก
อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอื่นๆ
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิจากต้นทุนบริการใน
อดีตที่ยังไม่รับรู้ และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไร (ขาดทุ น) จากการประมาณการตามหลั กคณิต ศาสตร์ป ระกัน ภั ยรั บรู้ ในรายการกาไร (ขาดทุ น )
เบ็ดเสร็จอื่น
2.2.16 การบัญชีสาหรับสัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วน
ระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละ

รายงานประจาปี 2554 59
สัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินอื่น ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่
ถือเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
2.2.17 เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
2.2.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ (ถ้ามี) คานวณจากกาไรสุทธิทางภาษีตามประมวลรัษฎากร และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
2.2.19 กาไรต่อหุ้น
ธนาคารและบริษัทย่อยคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานโดยการหารกาไรสุทธิ ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้วและออกจาหน่ายในระหว่างปี
2.2.20 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อย หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมธนาคารและ
บริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทที่ทาหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยใน
เครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญกับธนาคารและบริษัทย่อย ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่านั้น
3. การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อย ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
เพื่อจัดทาและนาเสนองบการเงินนี้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของธนาคารและบริษัทย่อย ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการแสดง
รายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการแสดงงบการเงินตามรูปแบบใหม่สาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนามาแสดงเปรียบเทียบ
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3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาใช้
เป็นครั้งแรก โดยคานวณประมาณการเกี่ยวกับหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อย เลือกรับรู้
ต้นทุนบริการในอดีตโดยการปรับขาดทุนสะสมและขาดทุนสะสมรวมต้นปี 2554
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวต่องบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2554
ขาดทุนสะสม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

532,733,410

542,788,737

34,651,619
567,385,029

23,910,000
566,698,737

4. การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านต่างๆ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง ตามขอบเขตที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกาหนด มีดังนี้
4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
4.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต ((Credit
Credit Risk) หมายถึงความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญา ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงตามเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหรือจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ((On
On Statement of Financial Position) เช่น
เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนธุรกรรมที่เป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เช่น หนังสือสัญญาค้าประกันประเภท
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยง คือมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินสุทธิจากสารองเผื่อผลขาดทุน
ตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินและความเสี่ยงของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจากการค้าประกันการ
กู้ยืมและอื่นๆ
ธนาคารและบริษัทย่อยกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิ ต ครอบคลุ ม นโยบาย โครงสร้ า งองค์ ก ร กระบวนการ และระบบงานด้ า นเครดิ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคารและบริษัทย่อย ตลอดจนหลักเกณฑ์ของ
ทางการ
ธนาคารกาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ความสามารถในการชาระหนี้ การปฏิบัติการด้านสินเชื่อหลังการอนุมัติการทบทวนคุณภาพสินเชื่อ การติดตาม
คุณภาพสินเชื่อ และการแก้ไขหนี้ของธนาคารอันจะป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต
ธนาคารมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยการกาหนดกระบวนการอนุมัติให้มีการถ่วงดุลอานาจ
(Check and Balance) กาหนดระดับอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง ((Risk
RiskRisk-based Authority) กาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอานวยสินเชื่อภายใต้กรอบโครงการ ((Product
Product Program) กาหนดนโยบายใน
การรับหลักประกันที่เหมาะสม

4.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบ
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างและลักษณะ
ของรายการในสินทรัพย์ และหนี้สินของธนาคาร นอกจากนี้ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
ธนาคารมีการกาหนดการดาเนินนโยบายปรับโครงสร้างฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยใน
อนาคต และให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่กาหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ยและ
พฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งมีการติดตาม
ฐานะความเสี่ยงด้วยความถี่มากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีนัยสาคัญโดยมีการ
จัดทารายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและประเมินความอ่อนไหวต่อ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ((Net
Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ธนาคารมีการ
จาลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีเสถียรภาพไม่ว่าทิศทาง
ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ธนาคารและบริษัทย่อยได้สรุประยะเวลาครบกาหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้
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หน่วย : บาท

0-3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
224,415,424
เงินลงทุนสุทธิ
618,929,311
เงินให้สินเชื่อ*
12,794,902,172
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
11,576,177,835
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
1,557,648,140
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื 1,462,658,499
*

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
1-5 ปี
มากกว่า
5 ปี

เงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

ไม่มีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

48,381,963
33,964,229
649,932,396
16,186,504
1,896,345,213 4,130,224,831

209,585
17,639,997

385,185,060

290,239,983
(870,146)
-

597,001,599
1,284,387,650
19,224,297,273

1,965,300,354 1,056,366,568

-

-

-

14,597,844,757

15,000,000
1,851,945,014

-

-

67,455,987
-

1,886,648,140
67,455,987
3,339,103,513

3-12 เดือน

314,000,000
24,500,000

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

หน่วย : บาท

0-3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
313,262,289
เงินลงทุนสุทธิ*
274,843,016
เงินให้สินเชื่อ**
9,355,762,610
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
6,238,683,988
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
872,141,962
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื 2,168,465,138
*
**

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
1-5 ปี
มากกว่า
5 ปี

เงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

ไม่มีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

51,008,512
81,986,428
276,765,031 475,137,183
1,440,629,337 3,425,664,656

211,152
11,832,291

277,510,534

193,350,661
(2,563,483)
-

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

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

-

-

-

11,424,151,987

-

-

61,716,010
-

1,222,141,962
61,716,010
2,485,696,562

3-12 เดือน

317,231,424

350,000,000
-

เงินลงทุนสุทธิมีการจาแนกระยะเวลาที่ครบกาหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวั นนทีที่ 31 ธันวาคม 2554
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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หน่วย : บาท

0-3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
220,592,242
เงินลงทุนสุทธิ
618,929,311
เงินให้สินเชื่อ*
12,759,082,823
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
11,576,577,803
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
1,454,148,140
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื 1,414,073,668
* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

3-12 เดือน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2554
1-5 ปี
มากกว่า
เงินให้สินเชื่อ
5 ปี
ด้อยคุณภาพ

ไม่มีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

48,381,963
33,964,229
649,932,396
16,186,504
1,565,499,743 3,667,776,863

209,585
17,639,997

369,354,030

290,239,983
(870,146)
-

593,178,417
1,284,387,650
18,379,353,456

1,965,300,354 1,056,366,568

-

-

-

14,598,244,725

15,000,000
1,851,945,014

-

-

67,455,987
-

1,783,148,140
67,455,987
3,290,518,682

314,000,000
24,500,000

หน่วย : บาท

0-3 เดือน

3-12 เดือน

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
312,875,338

50,608,512

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2553
1-5 ปี
มากกว่า
เงินให้สินเชื่อ
5 ปี
ด้อยคุณภาพ

ไม่มีภาระ
ดอกเบี้ย

รวม

193,350,661

638,820,939

- (2,563,483)

1,024,392,899

81,986,428

-

274,843,016

276,765,031 475,137,183

211,152

เงินให้สินเชื่อ**
9,264,580,158
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
6,241,430,335
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
867,419,334
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื 2,168,465,138

1,187,048,332 3,137,413,811

11,832,292

244,467,278

-

13,845,341,871

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

-

-

-

11,426,898,334

-

-

61,716,010
-

1,217,419,334
61,716,010
2,485,696,562

เงินลงทุนสุทธิ*

*

317,231,424

350,000,000
-

-

เงินลงทุนสุทธิมีการจาแนกระยะเวลาที่ครบกาหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินเฉพาะธนาคารสาหรับปีสสินิ้นสุสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
** เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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ข้อมูลเบื้องต้นของเงินให้สินเชื่อจาแนกตามอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ2553 มีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม
2554

2553

2554

2553

7,943.28

5,711.99

7,078.58

5,045.93

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

11,281.02

8,799.41

11,300.77

8,799.41

รวม

19,224.30

14,511.40

18,379.35

13,845.34

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ยอด
คงเหลือถัวเฉลี่ยที่คานวณโดยถัวเฉลี่ยยอดคงเหลือในระหว่างงวดของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และ
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้
งบการเงินรวม
2554
ยอดคงเหลือเฉลี่ย
(12 เดือน)

จานวน
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

808,275,278

24,536,120

3.04

1,753,142,530

44,388,118

2.53

16,553,786,207

1,508,743,847

9.11

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก

14,271,566,585

483,497,745

3.39

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

1,106,342,000

27,415,618

2.48

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2,552,130,251

84,464,577

3.31

เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ

งบการเงินรวม
2553

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ยอดคงเหลือเฉลี่ย
(12 เดือน)

จานวน
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

515,603,787

11,877,456

2.30

922,521,142

18,114,747

1.96

11,513,323,051

915,531,607

7.95

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก

10,790,822,841

196,700,939

1.82

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

635,461,078

9,330,002

1.47

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

812,600,092

14,196,088

1.75

เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
ยอดคงเหลือเฉลี่ย

จานวน

อัตรา

(12 เดือน)

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเฉลี่ย

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

807,916,922

24,533,120

3.04

1,753,142,530

44,388,118

2.53

15,738,020,458

1,225,007,117

7.78

14,271,566,585

483,539,485

3.39

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

1,000,546,204

23,404,350

2.34

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2,552,130,251

84,692,001

3.32

เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ยอดคงเหลือเฉลี่ย

จานวน

อัตรา

(12 เดือน)

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเฉลี่ย

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

515,337,120

11,877,456

2.30

เงินลงทุน

922,521,142

18,114,747

1.96

10,899,278,041

725,158,897

6.65

10,790,822,841

196,880,630

1.82

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

633,532,156

9,326,268

1.47

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

812,600,092

14,938,915

1.84

เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
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4.1.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลให้มูลค่า
ของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทาง
การเงิน
ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

4.1.4 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
การลงทุนในตราสารทุนธนาคารประกอบด้วยตราสารทุนที่จัดประเภทเป็น เงินลงทุนทั่วไปที่ถือไว้เพื่อการรับชาระหนี้
จากการปรับโครงสร้างหนี้และเงินลงทุนในบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ
ธนาคาร
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะแสดงไว้ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.5

4.1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่ธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเมื่อครบกาหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในอัตรา
ต้นทุนและเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารและบริษัทย่อย
ธนาคารและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยการกาหนดให้มีการควบคุมและติดตามสถานภาพของฐานะสภาพคล่องอยู่เป็นประจา
ตารางแสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยจาแนกตามระยะเวลาที่ครบกาหนดของ
สัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554
0-3 เดือน

เมื่อทวงถาม

3-12 เดือน

1-5 ปี

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

มากกว่า 5 ปี

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
295,066,972

200,030,137

34,904,548

66,999,942

-

-

597,001,599

เงินลงทุนสุทธิ

-

618,929,311

649,932,396

16,186,504

209,585

(870,146)

1,284,387,650

เงินให้สินเชื่อ*

437,104,786

1,482,925,606

732,246,942

7,060,863,242

9,511,156,697

-

19,224,297,273

3,690,007,419

7,218,744,488

2,564,614,451

1,124,478,399

-

-

14,597,844,757

477,253,277

1,080,394,863

15,000,000

314,000,000

-

-

1,886,648,140

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

67,455,987

-

-

-

-

-

67,455,987

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื

37,862,163

1,424,796,336

1,851,945,014

24,500,000

-

-

3,339,103,513

และตลาดเงินสุทธิ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
0-3 เดือน

เมื่อทวงถาม

3-12 เดือน

1-5 ปี

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

มากกว่า 5 ปี

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
195,186,732

298,093,534

400,000

145,927,624

-

-

639,607,890

เงินลงทุนสุทธิ*

-

274,843,016

276,765,031

475,137,183

211,152

(2,563,483)

1,024,392,899

เงินให้สินเชื่อ**

262,007,665

392,722,445

540,588,808

5,458,446,240

7,857,634,270

-

14,511,399,428

3,348,366,961

2,890,317,027

4,011,156,321

1,174,311,678

-

-

11,424,151,987

412,141,962

460,000,000

-

350,000,000

-

-

1,222,141,962

61,716,010

-

-

-

-

-

61,716,010

2,000,000

2,166,465,138

317,231,424

-

-

-

2,485,696,562

และตลาดเงินสุทธิ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื

* เงินลงทุนสุทธิมีการจาแนกระยะเวลาที่ครบกาหนดของสัญญาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25
2554
54
* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2554
0-3 เดือน

เมื่อทวงถาม

3-12 เดือน

1-5 ปี

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

มากกว่า 5 ปี

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
291,243,790

200,030,137

34,904,548

66,999,942

-

-

593,178,417

เงินลงทุนสุทธิ

-

499,100,011

769,761,696

16,186,504

209,585

(870,146)

1,284,387,650

เงินให้สินเชื่อ*

433,242,909

1,607,596,270

585,903,884

6,241,453,696

9,511,156,697

-

18,379,353,456

8,327,047,985

3,249,529,819

1,965,300,353

1,056,366,568

-

-

14,598,244,725

477,253,277

976,894,863

15,000,000

314,000,000

-

-

1,783,148,140

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

67,455,987

-

-

-

-

-

64,455,987

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื

37,862,163

1,376,211,505

1,851,945,014

24,500,000

-

-

3,290,518,682

และตลาดเงินสุทธิ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2553
0-3 เดือน

เมื่อทวงถาม

3-12 เดือน

1-5 ปี

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

มากกว่า 5 ปี

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
194,799,781

298,093,534

-

145,927,624

-

-

638,820,939

เงินลงทุนสุทธิ*

-

274,843,016

276,765,031

475,137,183

211,152

(2,563,483)

1,024,392,899

เงินให้สินเชื่อ**

254,682,245

377,752,887

419,818,770

4,935,453,698

7,857,634,271

-

13,845,341,871

3,351,113,308

2,890,317,027

4,011,156,321

1,174,311,678

-

-

11,426,898,334

407,419,334

460,000,000

-

350,000,000

-

-

1,217,419,334

61,716,010

-

-

-

-

-

61,716,010

2,000,000

2,166,465,138

317,231,424

-

-

-

2,485,696,562

และตลาดเงินสุทธิ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื

* เงินลงทุนสุทธิมีการจาแนกระยะเวลาที่ครบกาหนดของสัญญาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินเฉพาะธนาคารสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นนวาคม
วาคม 2554
* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ2553 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
มูลค่าตามบัญชี

2553
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

450,287,771

450,287,771

407,433,530

407,433,530

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

597,001,600

597,001,600

639,607,890

639,607,890

1,284,387,650

1,284,387,650

1,024,392,899

1,024,392,899

19,086,863,019

19,086,863,019

14,384,723,459

14,384,723,459

14,597,844,757

14,597,844,757

11,424,151,987

11,424,151,987

1,886,648,140

1,886,648,140

1,222,141,962

1,222,141,962

67,455,986

67,455,986

61,716,010

61,716,010

3,339,103,513

3,339,103,513

2,485,696,562

2,485,696,562

เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
มูลค่าตามบัญชี

2553
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

449,478,291

449,478,291

406,868,666

406,868,666

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

593,178,418

593,178,418

638,820,939

638,820,939

1,284,387,650

1,284,387,650

1,024,392,899

1,024,392,899

571,494,894

571,494,894

571,494,894

571,494,894

18,281,570,679

18,281,570,679

13,768,165,191

13,768,165,191

14,598,244,725

14,598,244,725

11,426,898,334

11,426,898,334

1,783,148,140

1,783,148,140

1,217,419,334

1,217,419,334

67,455,986

67,455,986

61,716,010

61,716,010

3,290,518,682

3,290,518,682

2,485,696,562

2,485,696,562

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้สินเชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื
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วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารและบริษัทย่อยใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน มีดงั นี้
เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์และหนี้สิน) เงินรับฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และตราสารหนี้
ที่ออกและเงินกูย้ ืมแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจานวนเงิน
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดและเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงมูลค่ายุติธรรมตามวิธีการที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.5
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามยอดเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับตามจานวนเงินที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี
4.3 การดารงเงินกองทุน
4.3.1 การจัดการส่วนทุน
ธนาคารมีนโยบายในการดารงฐานะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอ เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจและการ
ขยายธุรกิจ และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ โดย
โดยททาการ
าการประเมิ
ประเมิน ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ภายใต้
สถานการณ์ ส มมติ ต่ า งๆ อย่ า งสม่าเสมอเพื่ อ ประกอบการวางแผนการด าเนิ น การด้ า นเงิ นกองทุน ตามความ
เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามแนวทาง Basel II ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป โดยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้อง
ดารงเงินกองทุนขั้นต่าเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพิ่มเติมจากความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้าน
ตลาด และได้ปรับปรุงวิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของ
ธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ2553 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

2553

2,000,000,000

2,000,000,000

2,300,000

2,300,000

ขาดทุนสะสมคงเหลือจากการจัดสรร

(502,824,366)

(583,958,155)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

1,499,475,634

1,418,341,845

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

81,738,411

40,439,869

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

81,738,411

40,439,869

1,581,214,045

1,458,781,714

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชาระแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

เงินกองทุนชั้นที่ 2

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย
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อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง คานวณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
ดังนี้
อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

2553

ร้อยละ

ร้อยละ

12.71

14.39

เงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ขั้นต่าร้อยละ 8.50)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
(ขั้นต่าร้อยละ 4.25)
12.05
ในเดือนตุลาคม 2553 ธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,000 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ ข้อ 6.15)

13.99

4.3.2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล

www.tcrbank.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล

28 ตุลาคม 2554

ข้อมูล ณ วันที่

30 มิถุนายน 2554

5. ประมาณการและข้อสมมติฐานทางการบัญชีที่สาคัญ
เพื่อให้การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณ
และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวดและจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่ ง
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้
5.1 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้การด้อยค่าเกิดขึ้นและพิจารณาว่าเงินลงทุนมีการด้อยค่าเมื่อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงต่ากว่าราคาทุนอย่างมีสาระสาคัญและอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาความมีสาระสาคัญและ
ระยะเวลาความต่อเนื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร ในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว ธนาคารได้ประเมินถึงความผันผวนของ
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มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและปัจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ ความเสื่อมถอย

ในสถานะทางการเงิ นของผู้ ออกหลักทรัพ ย์ และภาวะแวดล้อมการประกอบการในอุตสาหกรรมของผู้ออก
หลักทรัพย์
5.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดยฝ่ายบริหารใช้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการ ซึ่ง
รวมถึงการพิจารณาข้อบ่งชี้ที่ส่งผลทางลบต่อความสามารถในการชาระคืนเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของลูกหนี้ ประมาณ
การกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ในกรณีที่คาดว่าแหล่งที่มาของการจ่าย
ชาระหนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน ระยะเวลาของกระแสเงินสด ผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจที่
มีผลต่ออัตราการผิดนัดชาระหนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ

5.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก
การขายทรัพย์สินดังกล่าวได้ลดลง โดยได้พิจารณาจากราคาประเมินและปัจจัยอื่นที่มีผลต่อราคา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและ
การถือครองทรัพย์สินตลอดจนส่วนลดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายสูงกว่าประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน ธนาคาร
และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ธนาคาร
ธนาคารและบริ
และบริษทั ย่อยยททาการทบทวนมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีทุกวันที่ในงบแสดงฐานะ
นงบแสดงฐานะการเงิ
การเงินว่า มีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่า
หรือไม่ ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีธ้ นาคารและบริษทั ย่อยจะทาการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากการคานวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิน
สดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์นนั้
หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ธนาคารและบริษทั ย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.5 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารและบริษัทย่อยต้องใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานหลายประการในการรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยพิจารณาจากลักษณะของรายการและสถานการณ์ที่ทาให้เกิดประมาณการหนี้สิน ความเป็นไปได้ของการสูญเสียประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชาระหนี้สินดังกล่าว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะจ่ายในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาได้ ใใช้ช้
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ประสบการณ์และข้อมูลที่มีอยู่ขณะที่จัดทางบการเงิน โดยมีการทบทวนจานวนที่ประมาณไว้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
สาหรับการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ธนาคารและ
บริษัทย่อยประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทางการเงิน เช่น อัตราคิดลด ระดับเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ในอนาคต อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ของสินทรัพย์โครงการ เป็นต้น และข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ เช่น อัตรา
มรณะ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นต้น การประมาณการดังกล่าวคานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
5.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมคือจานวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชาระหนี้สินระหว่างบุคคลที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะแลกเปลี่ยน โดย
มีการต่อรองที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ธนาคารใช้วิธีการต่างๆ ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งวิธีการที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินและตลาดการเงินที่ดาเนินการอยู่
ธนาคารและบริษัทย่อยใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรม สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เป็นมาตรฐาน ซึ่ง
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง สาหรับเครื่องมือทางการเงินลักษณะอื่น ธนาคารและบริษัทย่อยกาหนดมูลค่ายุติธรรม โดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้อย่างแพร่หลายในตลาด รวมถึงการอ้างอิงกับราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม วิธีประมาณการและ
สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมยังคงเป็นการคาดการณ์ ดังนั้น การใช้วิธีการประมาณและหรือสมมติฐานใน
สภาวการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอาจมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณไว้
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่สาคัญสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2554
2553

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

โอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากระยะยาว
เป็นระยะสัน้

621,380,713

157,572,666

621,380,713

157,572,666

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

(1,693,337)

1,508,705

(1,693,337)

1,508,705

ทรัพย์สนิ รอการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการรับชาระหนี้

3,399,962

3,619,287

3,399,962

3,619,287

เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ อุปกรณ์

2,492,460

2,979,754

2,492,460

2,979,754

เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

3,712,900

321,000

3,712,900

321,000

10,255,709

9,074,228

10,255,709

9,074,228

เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ สินทรัพย์
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6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
เมื่อทวงถาม
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2553

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

259,946,356

200,000,000

459,946,356

164,272,128

98,000,000

262,272,128

35,120,616

-

35,120,616

30,914,603

200,400,000

231,314,603

สถาบันการเงินอื่น

-

102,908,297

102,908,297

-

147,364,787

147,364,787

รวม

295,066,972

302,908,297

597,975,269

195,186,731

445,764,787

640,951,518

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

55,413

55,413

-

130,020

130,020

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

(1,029,083)

(1,029,083)

-

(1,473,648)

(1,473,648)

295,066,972

301,934,627

597,001,599

195,186,731

444,421,159

639,607,890

ธนาคารพาณิชย์

รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เมื่อทวงถาม
259,946,356

2554
มีระยะเวลา
200,000,000

เมื่อทวงถาม
164,272,128

2553
มีระยะเวลา
98,000,000

รวม
459,946,356

รวม
262,272,128

31,297,434

-

31,297,434

30,527,652

200,000,000

230,527,652

สถาบันการเงินอื่น

-

102,908,297

102,908,297

-

147,364,787

147,364,787

รวม

291,243,790

302,908,297

594,152,087

194,799,780

445,364,787

640,164,567

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

-

55,413

55,413

-

130,020

130,020

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

(1,029,083)

(1,029,083)

-

(1,473,648)

(1,473,648)

291,243,790

301,934,627

593,178,417

194,799,780

444,021,159

638,820,939

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์

รวม

6.3 เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนสุทธิ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

2553

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

1,282,457,785

1,022,461,467

รวม

1,282,457,785

1,022,461,467
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หน่วย : บาท
ราคาทุน/

ราคาทุน/

ราคาทุนตัดจาหน่าย

ราคาทุนตัดจาหน่าย

ตราสารหนีท้ ี่ถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

209,585

211,152

รวม

209,585

211,152

ราคาทุน

ราคาทุน

เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ

1,720,280

1,720,280

รวม

1,720,280

1,720,280

1,284,387,650

1,024,392,899

รวมเงินลงทุนสุทธิ

6.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์

ร้อยละของ

2554

2553

เงินลงทุน

เงินลงทุน

หลักทรัพย์ (วิธีราคาทุน) (วิธีราคาทุน)

ที่ลงทุน

ที่ลงทุน

หุ้นสามัญ

99.99

บริษัทย่อย
บริษัท ธนบรรณ จากัด

สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยสุทธิ

571,494,894 571,494,894
571,494,894 571,494,894
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6.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ มีรายละเอียดดังนี้
6.5.1 จาแนกตามประเภทสินเชื่อ
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หัก

รายได้รอการตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2553

2554

2553

210,828,930

102,653,979

230,575,993

102,653,979

11,821,728,613

8,521,199,411

11,821,728,613

8,521,199,411

658,280,780

494,180,344

777,780,780

494,180,344

6,825,746,097

5,602,222,346

5,508,265,459

4,699,147,562

45,164,346

31,664,045

45,164,346

31,664,045

19,561,748,766

14,751,920,125

18,383,515,191

13,848,845,341

(337,451,493)

(240,520,697)

(4,161,735)

(3,503,470)

19,224,297,273

14,511,399,428

18,379,353,456

13,845,341,871

116,252,404

47,730,578

117,613,421

47,730,578

19,340,549,677

14,559,130,006

18,496,966,877

13,893,072,449

(203,761,950)

(158,014,526)

(178,377,570)

(117,715,237)

(49,924,709)

(16,392,021)

(37,018,628)

(7,192,021)

19,086,863,018

14,384,723,459

18,281,570,679

13,768,165,191

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. รายสินเชื่อ
เงินสารองส่วนเกิน
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ

6.5.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553

2554

2553

เงินบาท - ในประเทศ

19,224,297,273

14,511,399,428

18,379,353,456

13,845,341,871

รวม*

19,224,297,273

14,511,399,428

18,379,353,456

13,845,341,871

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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6.5.3 จาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
หน่วย : บาท

ปกติ

งบการเงินรวม
2554
ต่ากว่า
สงสัย

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

สงสัยจะสูญ

รวม

มาตรฐาน

3,400,244

-

-

-

-

3,400,244

1,071,640,109

23,957,259

3,409,873

17,075,524

8,613,538

1,124,696,303

และการก่อสร้าง

757,438,723

75,133,415

-

-

31,001,303

863,573,441

การสาธารณูปโภคและบริการ

172,013,053

126,003,533

-

-

1,086,802

299,103,388

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

6,391,118,633

343,199,225

25,928,600

93,627,611

92,708,281

6,946,582,350

อื่นๆ

9,467,237,642

407,970,377

33,633,093

46,775,148

31,325,287

9,986,941,547

รวม*

17,862,848,404

976,263,809

62,971,566 157,478,283 164,735,211

19,224,297,273

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

หน่วย : บาท

ปกติ

งบการเงินรวม
2553
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

สงสัยจะสูญ

รวม

9,727,488

-

-

-

-

9,727,488

767,441,848

6,975,000

-

3,274,291

15,510,636

793,201,775

และการก่อสร้าง

866,754,344

7,800,596

21,416,457

-

31,193,089

927,164,486

การสาธารณูปโภคและบริการ

344,875,395

3,917,939

-

-

1,086,802

349,880,136

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

5,190,440,572

125,266,579

30,825,074

54,548,162

31,061,249

5,432,141,636

อื่นๆ

6,540,246,604

370,442,530

48,302,823

29,989,316

10,302,634

6,999,283,907

รวม*

13,719,486,251

514,402,644 100,544,354

87,811,769

89,154,410

14,511,399,428

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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หน่วย : บาท

ปกติ

กล่าวถึง

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
ต่ากว่า
สงสัย

เป็นพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัยจะสูญ

รวม

3,400,244

-

-

-

-

3,400,244

1,071,640,109

23,957,259

3,409,873

17,075,524

8,613,538

1,124,696,303

และการก่อสร้าง

757,438,723

75,133,415

-

-

31,001,303

863,573,441

การสาธารณูปโภคและบริการ

172,013,053

126,003,533

-

-

1,086,802

299,103,388

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

6,391,118,633

343,199,225

25,928,600

93,627,611

92,708,281

6,946,582,350

อื่นๆ

8,765,707,953

280,387,279

18,380,055

46,210,950

31,311,493

9,141,997,730

รวม*

17,161,318,715

848,680,711

47,718,528 156,914,085 164,721,417

18,379,353,456

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

หน่วย : บาท

ปกติ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

สงสัยจะสูญ

รวม

9,727,488

-

-

-

-

9,727,488

767,441,848

6,975,000

-

3,274,291

15,510,636

793,201,775

และการก่อสร้าง

866,754,344

7,800,596

21,416,457

-

31,193,089

927,164,486

การสาธารณูปโภคและบริการ

344,875,395

3,917,939

-

-

1,086,802

349,880,136

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

5,190,440,572

125,266,579

30,825,074

54,548,162

31,061,249

5,432,141,636

อื่นๆ

5,999,821,138

277,853,694

20,689,299

24,559,585

10,302,634

6,333,226,350

รวม*

13,179,060,785

421,813,808

72,930,830

82,382,038

89,154,410

13,845,341,871

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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6.5.4 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีสินเชื่ อจัดชั้นและค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) กาหนดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ

17,971,627,791

5,073,264,477

1

50,732,646

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

983,736,825

277,956,938

2

5,559,139

จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน

62,971,566

30,350,391

100

30,350,391

จัดชั้นสงสัย

157,478,284

58,113,865

100

58,113,865

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

164,735,211

59,005,909

100

59,005,909

19,340,549,677

5,498,691,580

รวม

203,761,950

2. เงินสารองส่วนเกิน

49,924,709

รวม
รวม**

253,686,659

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
หน่วย : บาท

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

งบการเงินรวม
2553
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้ใน
ในการตั้งค่าเผื่อ
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ

13,764,094,310

3,727,704,315

1

37,277,044

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

517,525,162

282,511,544

2

5,650,231

จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน

100,544,355

47,875,242

100

47,875,242

จัดชั้นสงสัย

87,811,770

36,698,422

100

36,698,422

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

89,154,409

30,513,587

100

30,513,587

14,559,130,006

4,125,303,110

รวม
2. เงินสารองส่วนเกิน
รวม
รวม**

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ

158,014,526
16,392,021
174,406,547

รายงานประจาปี 2554 80
หน่วย : บาท

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้ใน
ในการตั้งค่าเผื่อ
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)
1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ

17,271,459,119

4,373,095,805

1

43,730,959

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

856,153,728

150,373,841

2

3,007,477

จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน

47,718,528

15,097,353

100

15,097,353

จัดชั้นสงสัย

156,914,085

57,549,666

100

57,549,666

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

164,721,417

58,992,115

100

58,992,115

18,496,966,877

4,655,108,780

รวม

178,377,570

2. เงินสารองส่วนเกิน

37,018,628

รวม
รวม**

215,396,198

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ

หน่วย : บาท

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้ใน
ในการตั้งค่าเผื่อ
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ

13,223,668,843

3,187,278,849

1

31,872,789

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

424,936,328

189,922,709

2

3,798,454

จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน

72,930,830

20,261,717

100

20,261,717

จัดชั้นสงสัย

82,382,039

31,268,690

100

31,268,690

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

89,154,409

30,513,587

100

30,513,587

13,893,072,449

3,459,245,552

รวม
2. เงินสารองส่วนเกิน
รวม
รวม**

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ

117,715,237
7,192,021
124,907,258
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6.5.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้น
สงสัยจะสูญ และชั้นสูญตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
เงินต้น
385,185,060
2.00
237,714,896
1.24

2553
เงินต้น
277,510,534
1.91
162,423,286
1.12
:
หน่วย บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553
เงินต้น
เงินต้น

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (%)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (%)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (%)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (%)

369,354,030
2.01

244,467,278
1.77

237,714,896
1.29

162,423,286
1.17

6.5.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสญ
ั ญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาสรุปได้ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ลูกหนี้ที่ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ทั้งสิ้น

จานวน
รายลูกหนี้
163
53,731

2554
2553
ยอดคงเหลือตามบัญชี
จานวน ยอดคงเหลือตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ รายลูกหนี้ ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
431,317,551
85
228
228,,485,851
19,224,297,273
39
39,,549
14
14,,511,399,428
หน่วย : บาท

ลูกหนี้ที่ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ทั้งสิ้น

จานวน
รายลูกหนี้
163
23
23,,375

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553
ยอดคงเหลือตามบัญชี
จานวน ยอดคงเหลือตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ รายลูกหนี้ ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
431,317,551
85
228,485,851
18
18,,379,353,456
16
16,,616
13,845,341,871

ลูกหนี้ที่ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาใหม่ทงั้ หมดและไม่มขี าดทุน
จากการปรับโครงสร้างหนี้ทมี่ ีปญ
ั หา
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 การปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น มีอายุสัญญา
14.2 ปี ตามลาดับ

ถัวเฉลี่ย 18.8 ปี และ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้สาเร็จแล้ว จานวน
17.8 ล้านบาท และ 7.2 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มกี ารปรับโครงสร้างหนี้แล้ว มีการจัดชั้นดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

2553

144,358,491
188,470,753
22,082,699
46,534,492
25,585,973
427,032,408

154,389,203
21,966,518
1,715,853
22,954,037
25,576,952
226,602,563

6.5.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน)
หน่วย : บาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลกู หนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าสุทธิ

งบการเงินรวม
2554
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 11--5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
2,016,567,295 4,852,465,391
1,877,757
6,870,910,443
(20,734,927) (316,538,115)
(337,273,042)
1,995,832,368 4,535,927,276

1,877,757

6,533,637,401
(100,521,777)
6,433,115,624
หน่วย : บาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลกู หนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าสุทธิ

งบการเงินรวม
2553
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 11--5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
289,587,035 4,990,332,298 353,967,058
5,633,886,391
(17,348,610) (222,974,360)
(240,322,970)
272,238,425

4,767,357,938

353,967,058

5,393,563,421
(100,939,355)
5,292,624,066
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หน่วย : บาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลกู หนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 11--5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
1,833,115,645 3,718,436,403
1,877,757 5,553,429,805
(2,064,612)
(1,918,672)
(3,983,284)
1,831,051,033 3,716,517,731

1,877,757

5,549,446,521
(62,231,316)
5,487,215,205
หน่วย : บาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลกู หนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 11--5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
129,173,409 4,247,671,141 353,967,058 4,730,811,608
(3,305,744)
(3,305,744)
129,173,409 4,244,365,397

353,967,058

4,727,505,864
(51,440,066)
4,676,065,798

6.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายละเอียดดังนี้

ปกติ
ยอดต้นงวด
37,277,044
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 13,616,194
หนี้สูญตัดบัญชี
(160,592)
ยอดปลายงวด
50,732,646

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็นพิเศษ
มาตรฐาน
5,650,231 47,875,242
(91,092) 64,258,111
- (81,782,962)
5,559,139 30,350,391

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
255
25544
สงสัย
สงสัยจะสูญ
36,698,422
36,052,398
(14,636,955)
58,113,865

30,513,587
38,936,561
(10,444,239)
59,005,909

สารอง
ส่วนเกิน
16,392,021
33,532,688
49,924,709

รวม
174,406,547
186,304,860
(107,024,748)
253,686,659
หน่วย : บาท

ปกติ
ยอดต้นงวด
24,634,545
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 12,658,411
หนี้สูญตัดบัญชี
(15,912)
ยอดปลายงวด
37,277,044

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็นพิเศษ
มาตรฐาน
4,263,426 67,444,415
1,387,900 (14,108,897)
(1,095) (5,460,276)
5,650,231 47,875,242

งบการเงินรวม
255
25533
สงสัย
สงสัยจะสูญ
26,906,745
78,053,242
(68,261,565)
36,698,422

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

สารอง
ส่วนเกิน
14,243,396
2,148,625
16,392,021

รวม
146,152,842
107,407,106
(79,153,401)
174,406,547
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หน่วย : บาท

ปกติ
ยอดต้นงวด
31,872,789
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 12,018,763
หนี้สูญตัดบัญชี
(160,593)
ยอดปลายงวด
43,730,959

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
3,798,454
(790,977)
3,007,477

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
255
25544
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
20,261,717
31,268,690
30,513,587
(2,949,116)
32,156,603
38,522,685
(2,215,248)
(5,875,627) (10,044,157)
15,097,353
57,549,666
58,992,115

สารอง
ส่วนเกิน
7,192,021
29,826,607
37,018,628

รวม
124,907,258
108,784,565
(18,295,625)
215,396,198

หน่วย : บาท

ปกติ
ยอดต้นงวด
20,446,551
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 11,442,150
หนี้สูญตัดบัญชี
(15,912)
ยอดปลายงวด
31,872,789

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
2,076,216
1,723,333
(1,095)
3,798,454

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
255
25533
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
9,071,348
21,328,809
8,660,315
16,650,645
13,600,071
27,267,825
(5,460,276)
(3,660,190)
(5,414,553)
20,261,717
31,268,690
30,513,587

สารอง
ส่วนเกิน
14,243,396
(7,051,375)
7,192,021

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

6.7 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิมรี ายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2554
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

3,965,353
14,359,583
18,324,936
(3,345,661)
14,979,275

งบการเงินรวม
2554
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

784,211
214,468,966
215,253,177
(43,209,343)
172,043,834

(203,229,520)
(203,229,520)
38,248,799
(164,980,721)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

4,749,564
25,599,029
30,348,593
(8,306,205)
22,042,388
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2553
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

2,533,800
5,619,201
8,153,001
(2,148,153)
6,004,848

งบการเงินรวม
2553
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

2,161,458
174,919,490
177,080,948
(5,577,233)
171,503,715

(729,905)
(166,179,108)
(166,909,013)
4,379,725
(162,529,288)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

3,965,353
14,359,583
18,324,936
(3,345,661)
14,979,275
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2554
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

3,965,353
4,285,821
8,251,174
(923,575)
7,327,599

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

784,211
53,045,623
53,829,834
(12,462,028)
41,367,806

(47,866,769)
(47,866,769)
9,898,925
(37,967,844)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

4,749,564
9,464,675
14,214,239
(3,486,678)
10,727,561
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2553
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

2,533,800
1,611,427
4,145,227
(436,915)
3,708,312

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย

2,161,458
32,185,111
34,346,569
(2,960,549)
31,386,020

(729,905)
(29,510,717)
(30,240,622)
2,473,889
(27,766,733)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

3,965,353
4,285,821
8,251,174
(923,575)
7,327,599

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชาระหนี้ของธนาคารและบริษทั ย่อยประเมินราคาโดยผู้
ประเมินภายในทั้งจานวน

ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รวม

งานระหว่างทา

ยานพาหนะ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

อาคาร

ทีด่ นิ

189,544,744

730,871

1,562,765

63,259,044

73,512,388

44,521,946

4,757,730

1,200,000

-

35,096,288

9,339,250

358,500

8,557,643

8,382,237

8,458,658

-

(13,644,560)

(1,630,875)

(322,765)

(229,621)

(4,978,907)

(524,662)

(4,757,730)

(1,200,000)

31,368,052

210,996,472

8,439,246

1,598,500

71,587,066

76,915,718

52,455,942

-

-

2554

2554

-

(97,547,389)

-

(906,862)

(38,308,648)

(44,592,044)

(9,853,486)

(3,886,349)

2554

1 มกราคม

31 ธันวาคม

ยอดต้นงวด

1 มกราคม

โอนออก

ยอดปลายงวด
ณ วันที่

รับโอน

ณ วันที่

จาหน่าย/

2554

งบการเงินรวม

ณ วันที่

เพิม่ ขึน้ /

ยอดต้นงวด

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ มีรายละเอียดดังนี้

6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

-

(31,368,052)

-

(258,163)

(13,594,300)

(12,574,974)

(4,818,368)

(122,247)

รับโอน

เพิม่ ขึน้ /

-

8,760,269

-

322,752

229,603

4,122,635

76,683

4,008,596

โอนออก

จาหน่าย/

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

-

-

(120,155,172)

-

(842,273)

(51,673,345)

(53,044,383)

(14,595,171)

2554

31 ธันวาคม

ณ วันที่

ยอดปลายงวด

90,841,300

8,439,246

756,227

19,913,721

23,871,335

37,860,771

-

-

ยอดสุทธิ

หน่วย : บาท
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35,211,300
62,285,587
53,635,182
5,812,765
1,493,875

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

งานระหว่างทา
39,511,507

(19,354,943)

(1,588,822)

(4,250,000)

825,818

(3,974,264)

13,598,126

15,776,917

(4,550,116)

27,059,176

189,544,744

730,871

1,562,765

63,259,044

73,512,388

44,521,946

-

9,310,646

4,757,730

(3,275,981)

-

1,200,000

(1,715,760)

-

(27,059,176)

-

(82,395,362)

(200,000)

(11,043,408)

(11,722,271)

(3,757,817)

(335,680)

-

(1,706,862)

(31,239,487)

(37,375,158)

(6,095,669)

(5,978,186)

-

รับโอน

เพิม่ ขึน้ /

-

11,907,149

-

1,000,000

3,974,247

4,505,385

-

2,427,517

โอนออก

จาหน่าย/

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

-

(97,547,389)

-

(906,862)

(38,308,648)

(44,592,044)

(9,853,486)

(3,886,349)

2553

31 ธันวาคม

ณ วันที่

ยอดปลายงวด

91,997,355

730,871

655,903

24,950,396

28,920,344

34,668,460

871,381

1,200,000

ยอดสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ทคี่ ิดค่าเสื่อมราคาทัง้ จานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ซึ่ง มีราคาทุน จานวน 19,922,475 บาท และ
20,704,810 บาท ตามลาดับ

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

169,388,180

8,033,711

อาคาร

รวม

2,915,760

ที่ดิน

2553

2553

2553

1 มกราคม

31 ธันวาคม

ยอดต้นงวด

1 มกราคม

โอนออก

ยอดปลายงวด
ณ วันที่

รับโอน

ณ วันที่

จาหน่าย/
ณ วันที่

เพิม่ ขึน้ /

ยอดต้นงวด

ราคาทุน

2553

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
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ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รวม

งานระหว่างทา

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

169,818,772

240,801

62,037,449

63,018,576

44,521,946

2554

30,920,949

8,490,205

8,412,304

5,559,782

8,458,658

รับโอน

ณ วันที่
1 มกราคม

เพิ่มขึ้น/

ยอดต้นงวด

ราคาทุน

(2,122,647)

(291,760)

-

(1,306,225)

(524,662)

โอนออก

จาหน่าย/

2554

2554

29,082,824

198,617,074

8,439,246

70,449,753

67,272,133

(86,694,603)

-

(37,691,422)

(39,149,696)

(9,853,485)

1 มกราคม

31 ธันวาคม

52,455,942

ณ วันที่

ยอดต้นงวด

ณ วันที่

ยอดปลายงวด

2554

(4,818,369)

รับโอน

เพิ่มขึ้น/

(29,082,824)

-

(13,289,685)

524,775

-

-

448,092

76,683

โอนออก

จาหน่าย/

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(10,974,770)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(115,252,652)

-

(50,981,107)

(49,676,374)

(14,595,171)

2554

31 ธันวาคม

ณ วันที่

ยอดปลายงวด

83,364,422

8,439,246

19,468,646

17,595,759

37,860,771

ยอดสุทธิ

หน่วย : บาท
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141,620,667

617,940

52,576,359

53,215,068

35,211,300

32,432,674

335,748

12,874,926

9,911,354

9,310,646

(4,234,569)

(712,887)

(3,413,836)

(107,846)

-

25,279,082

169,818,772

240,801

62,037,449

63,018,576

44,521,946

(64,912,634)

-

(30,309,122)

(28,507,843)

(6,095,669)

(25,279,082)

-

(10,796,136)

(10,725,130)

(3,757,816)

รับโอน

เพิ่มขึ้น/

-

3,497,113

-

3,413,836

83,277

โอนออก

จาหน่าย/

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(86,694,603)

-

(37,691,422)

(39,149,696)

(9,853,485)

255
25533

31 ธันวาคม

ยอดปลาย
งวด
ณ วันที่

83,124,169

240,801

24,346,027

23,868,880

34,668,461

ยอดสุทธิ

19,029,94
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีอุปกรณ์ทคี่ ิดค่าเสื่อมราคาทัง้ จานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูซ่ ึ่งมีราคาทุน จานวน 19,029
,947
,947 บาท และ 15,711,238 บาท
ตามลาดับ

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553

รวม

งานระหว่างทา

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

255
25533

255
25533

255
25533

1 มกราคม

31 ธันวาคม

ยอดต้นงวด

1 มกราคม

โอนออก

ยอดปลายงวด
ณ วันที่

รับโอน

ณ วันที่

จาหน่าย/
ณ วันที่

เพิ่มขึ้น/

ยอดต้นงวด

ราคาทุน

255
25533

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : บาท
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6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2554
2554
ราคาทุน
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบริการ ไอทีเอ็มเอกซ์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

49,231,397
32,621,200
81,852,597

7,109,501
7,109,501

(527,475)
(527,475)

55,813,423
32,621,200
88,434,623

(30,772,970)
(30,772,970)
51,079,627

(12,392,041)
(12,392,041)

-

(43,165,011)
(43,165,011)
45,269,612

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

12,392,041
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2553
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2553
2553

ราคาทุน
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบริการ ไอทีเอ็มเอกซ์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

44,899,058
32,621,200
77,520,258

4,332,339
4,332,339

-

49,231,397
32,621,200
81,852,597

(19,208,810)
(19,208,810)
58,311,448

(11,564,160)
(11,564,160)

-

(30,772,970)
(30,772,970)
51,079,627
11,564,160

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนอื่นที่คิดค่าตัดจาหน่ายทั้งจานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มี
ราคาทุน จานวน 17,401,126 บาท และ 319,395 บาท ตามลาดับ
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6.10 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพย์อื่น มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2553

2554

2553

16,697,480

14,797,299

16,697,480

14,797,299

ค่านายหน้ารอตัดบัญชี - ลูกหนี้เช่าซื้อ

-

33,399,320

-

33,399,320

ค่าใช้จา่ ยรอตัดบัญชี - อื่น

-

7,828,314

-

7,828,314

ดอกเบี้ยและรายได้คา้ งรับ

9,157,906

12,270,576

9,345,910

12,860,397

879
879,,011

4,472,092

873,011

4,456,937

1,261,171

616,615

1,261,171

616,615

12,975,908

9,436,091

11,782,099

8,366,644

128,136,256 123,336,492

128,136,256

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี

ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
วัสดุสิ้นเปลือง
เงินมัดจาและเงินประกัน
ลูกหนี้กรมสรรพากร

131,740,255

อื่นๆ

54,121,745
รวม

226,833,476

62,425,655

39,484,942

45,543,991

273,382,218 202,781,105

256,005,773

6.11 เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินรับฝาก มีรายละเอียดดังนี้
6.11.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2554

2553

2554

2553

34,224,518

51,087,787

34,341,061

53,834,135

ออมทรัพย์

8,292,423,499

4,609,521,685

8,292,706,924

4,609,521,685

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

6,271,196,740

6,763,297,115

6,271,196,740

6,763,297,114

-

245,400

-

245,400

14,597,844,757

11,424,151,987

14,598,244,725

11,426,898,334

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

บัตรเงินฝาก
รวม
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6.11.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูข่ องผู้ฝาก
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
ต่างประเทศ

ในประเทศ
เงินบาท
รวม

รวม
-

14,597,844,757
14,597,844,757

ในประเทศ

14,597,844,757
14,597,844,757

2553
ต่างประเทศ

รวม
-

11,424,151,987
11,424,151,987

11,424,151,987
11,424,151,987
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
ต่างประเทศ

ในประเทศ
เงินบาท
รวม

14,598,244,725
14,598,244,725

รวม
-

ในประเทศ

14,598,244,725
14,598,244,725

2553
ต่างประเทศ

รวม
-

11,426,898,334
11,426,898,334

11,426,898,334
11,426,898,334

6.12 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม

เมื่อทวงถาม
3,058
477,250,219

2554
มีระยะเวลา
203,500,000
814,000,000
391,894,863

รวม
203,503,058
814,000,000
869,145,082

477,253,277

1,409,394,863

1,886,648,140

เมื่อทวงถาม
412,141,962
412,141,962

2553
มีระยะเวลา
810,000,000
810,000,000

รวม
1,222,141,962
1,222,141,962
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม

เมื่อทวงถาม
3,058
477,250,219

2554
มีระยะเวลา
100,000,000
814,000,000
391,894,863

รวม
100,003,058
814,000,000
869,145,082

477,253,277

1,305,894,863

1,783,148,140

เมื่อทวงถาม
407,419,334
407,419,334

2553
มีระยะเวลา
810,000,000
810,000,000

รวม
1,217,419,334
1,217,419,334
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6.13 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ตั๋วแลกเงิน
รวม

ในประเทศ
3,339,103,513

2554
ต่างประเทศ
-

รวม
3,339,103,513

3,339,103,513

-

3,339,103,513

ในประเทศ
2,485,696,562

2553
ต่างประเทศ
-

รวม
2,485,696,562

2,485,696,562

-

2,485,696,562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกู้ยืมของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นการออกตั๋วแลกเงินสกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ย
ในช่วงร้อยละ 0.85 - 5.10 ต่อปี และร้อยละ 0.75 - 2.75 ต่อปี ตามลาดับ ครบกาหนดชาระในระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 ถึง
เดือนธันวาคม 2557 และเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามลาดับ
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ตั๋วแลกเงิน
รวม

ในประเทศ
3,290,518,682
3,290,518,682

2554
ต่างประเทศ
รวม
- 3,290,518,682
- 3,290,518,682

ในประเทศ
2,485,696,562
2,485,696,562

2553
ต่างประเทศ
-

รวม
2,485,696,562
2,485,696,562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกู้ยืมของธนาคารเป็นการออกตัว๋ แลกเงินสกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยในช่วงร้อยละ
0.85 - 4.50 ต่อปี และร้อยละ 0.75 - 2.75 ต่อปี ตามลาดับ ครบกาหนดชาระในระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม
2557 และเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามลาดับ
6.14 หนี้สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หนี้สินอื่น มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
8,288,621
6,207,956
3,300,754
70,231,424 45,823,110
48
48,,220,562 26,492,678
10,255,709
9,074,228
131,280,214 67,108,038
5,962,034
4,450,965
2,375,964
1,822,293
24,678,285 70,537,221
307,500,769 228,609,287

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553
8,288,621
6,207,956
3,300,754
69,610,828 45,823,110
20,928,189 21,264,340
10,255,709
9,074,228
66,873,660 54,041,214
5,606,968
4,879,280
2,375,964
1,822,293
10,178,627 20,116,798
200,326,522 160,322,017
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6.15 ทุนเรือนหุ้น
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารจาก 1,500 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากจานวน 150 ล้านหุ้น เป็น 200 ล้าน
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และธนาคารได้จดทะเบียนมติดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
การเพิ่มทุนนี้ได้มีการเรียกและได้รับชาระเงินค่าหุ้นแล้วจานวน 50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500
ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 2,000
ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากจานวน 200 ล้านหุ้น เป็น 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท และธนาคารได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 การคานวณจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก มีรายละเอียดดังนี้
2554

2553

จานวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันต้นปี

200,000,000

150,000,000

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ออกระหว่างปี
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ณ วันสิ้นปี

200,000,000

23,424,658
173,424,658

6.16 ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของทุนจดทะเบียน ทุนสารองนี้ไม่สามารถนามาจัดสรรเป็นเงินปันผลได้
6.17 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจากัดมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

2553

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

550,476,000

185,476,000

รวม

550,476,000

185,476,000
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6.18 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
การรับอาวัลตั๋วเงิน

2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554

2553

-

971,560

-

971,560

27,725,351

34,471,044

27,830,351

34,554,044

125,636,048

56,172,777

125,636,048

56,172,777

556,196

2,831,281

556,196

2,831,281

153,917,595

94,446,662

154,022,595

94,529,662

ภาระผูกพันอื่น
การค้าประกันอื่นๆ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
อื่นๆ
รวม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยได้ทาสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทดังกล่าวให้คาแนะนาด้านการดาเนินงาน
แก่บริษัทย่ อยอย่างต่ อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุง ธุรกิจเช่า ซื้อของบริษัทย่อย สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วัน ที่
14 ธั น วาคม 2552 ถึง วั น ที่ 31 มี น าคม 2555 โดยก าหนดค่ า บริ การเดื อ นละ 100,000 บาท โดยช าระเป็ น รายไตรมาส
ไตรมาสละ 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9 งวด และค่าบริการส่วนเพิ่มซึ่งผันแปรตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ชาระครั้ง
เดียวในวันที่ 31 มีนาคม 2555
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6.19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบ
การเงินนี้ได้รับรู้ผลของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

เงินให้สินเชื่อ
บริษัทย่อย

-

-

139,247,063

-

66,078

194
194,,878

66,078

194
194,,878

-

-

1,361
361,,017

-

207

587

207

587

-

-

1,000,000

1,000,000

5,483,381

3,756,499

5,483,381

3,681,979

-

-

31,871,842

2,746,348

836
836,,563,411

681
681,,985
985,,478

836
836,,563
563,,411

681
681,,985
985,,478

48,812,434

52
52,,096
096,,831

48,812,434

52
52,,096
096,,831

-

-

5,377

-

4,571,435

3,449,832

4,571,435

3,449,832

225
225,,158

217
217,,053

225
225,,158

217
217,,053

กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อานวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินให้สินเชื่อ
บริษัทย่อย
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อานวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายได้ค้างรับ
บริษัทย่อย
เงินมัดจาและเงินประกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อานวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อานวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553

2554

2553

ดอกเบี้ยรับ - เงินให้สินเชื่อ
-

-

3,482,854

-

5,590

11
11,,133

5,590

11
11,,133

-

-

269,164

922
922,,519

13,609,395

5,019,756

13,609,395

5,019,756

1,341,841

937
937,,002

1,341,841

937
937,,002

14,733,856

13
13,,675,008

11,422,863

10
10,,577
577,,654

4,906,620

4,906,620

4,906,620

4,906,620

-

-

42,028,446

42
42,,443
443,,520

-

-

15
15,,525
525,,884

13
13,,014
014,,893

77,240

182,372

-

-

บริษัทย่อย
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อานวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อานวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ค่าเช่าอาคาร
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายราคา
ธนาคารกาหนดราคาสาหรับรายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้


ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและเงินรับฝากคิดตามราคาตลาด



ค่าเช่าและบริการอาคารคิดจากอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการ

รายงานประจาปี 2554 98
6.20 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสาคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน*
รวม
*

งบการเงินรวม
2554
2553

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

29
29,,740,005

29
29,,776,088

26
26,,878,557

29
29,,607,758

6,350,209

1,255,336

6,523,524

996
996,,419

36
36,,090,214

31
31,,031,424

33
33,,402,081

30
30,,604,177

นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานเริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554

6.21 สัญญาเช่าระยะยาว
ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าสานักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การรักษาข้อมูล โดยมีส่วนที่ครบกาหนดชาระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
จานวนค่าเช่า
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต
31 ธันวาคม 2554
ประเภท

ระยะเวลาคงเหลือ

บาท

สัญญาเช่าสานักงาน

1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

33,716,548

สัญญาเช่าสานักงาน

1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2559

38,283,458

สัญญาเช่าสานักงาน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

371,200
72,371,206

รวม
สัญญาค่าบริการ

1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

55,065,244

สัญญาค่าบริการ

1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2559

167,921,051

สัญญาค่าบริการ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

21,445,000
244,431,295

รวม
สัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

7,890,389

สัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2559

9,950,504

รวม

17,840,893
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งบการเงินรวม

ประเภท
สัญญาเช่าสานักงาน

ระยะเวลาคงเหลือ
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

สัญญาเช่าสานักงาน

1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558

สัญญาเช่าสานักงาน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

จานวนค่าเช่าที่ต้อง
จ่ายในอนาคต
31 ธันวาคม 2553
บาท
20,500,342
20,456,189
409,600
41,366,131

รวม
สัญญาค่าบริการ

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

45,723,842

สัญญาค่าบริการ

1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558

50,079,605

สัญญาค่าบริการ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

1,970,000
97,773,447

รวม
สัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

4,983,945

สัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558

5,575,770
10,559,715

รวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภท
สัญญาเช่าสานักงาน
สัญญาเช่าสานักงาน
สัญญาเช่าสานักงาน
รวม
สัญญาค่าบริการ
สัญญาค่าบริการ
สัญญาค่าบริการ
รวม
สัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

ระยะเวลาคงเหลือ
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2559
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2559
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2559

จานวนค่าเช่า
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต
31 ธันวาคม 2554
บาท
29,480,707
37,453,556
371,200
67,305,463
53,843,000
166,658,351
21,445,000
241,946,351
6,499,085
8,841,023
15,340,108
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จานวนค่าเช่า
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต
31 ธันวาคม 2553
ประเภท
สัญญาเช่าสานักงาน

ระยะเวลาคงเหลือ
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

บาท
16,413,573

สัญญาเช่าสานักงาน

1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558

16,079,953

สัญญาเช่าสานักงาน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

409,600
32,903,126

รวม
สัญญาค่าบริการ

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

44,997,842

สัญญาค่าบริการ

1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558

48,493,105

สัญญาค่าบริการ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

1,970,000
95,460,947

รวม
สัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

4,043,361

สัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558

4,269,761

รวม

8,313,122

6.22 การจัดประเภทรายการใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง การนาเสนองบการเงิน และประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่อ ง
การจัดทาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่
3 ธันวาคม 2553 ซึ่งกาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน การจัดประเภทรายการใหม่สาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารส าหรั บ ปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 ซึ่ ง น ามาแสดงเปรี ย บเที ย บ รายการจั ด ประเภทใหม่ ที่ มี สาระส าคั ญ มี
รายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
การจัดประเภท การจัดประเภท การจัดประเภท การจัดประเภท
รายการเดิม
รายการใหม่
รายการเดิม
รายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รายได้รอการตัดบัญชี

14
14,,511
511,,399
399,,428 14
14,,751
751,,920
920,,124 13
13,,845
845,,341
341,,871 13
13,,848
848,,845
845,,341
- (240,520,697)
(3,503,470)
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
การจัดประเภท การจัดประเภท การจัดประเภท การจัดประเภท
รายการเดิม
รายการใหม่
รายการเดิม
รายการใหม่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
(เดิมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย)
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น
(เดิมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)

945
945,,523,810
220,227,029
83
83,,660,455
27
27,,620,003
109,357,432

945,523,810
265,308,011
75,779,886
18,031,879
31,466,395

797
797,,594,620
221
221,,145,813
61
61,,754,758
19
19,,638,761
77,958,840

755,151,100
266
266,,226,795
57
57,,393,129
11
11,,397,943
18
18,,465,022

669,348,524

606,235,663

538,656,952

482
482,,188,488

6.23 ฐานะและผลการดาเนินงานทีส่ าคัญจาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ธนาคารและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคารและให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
โดยมีธุรกรรมในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ค่าใช้จ่าย กาไร สินทรัพย์และหนี้สิน โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
6.24 รายได้ดอกเบี้ย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 รายได้ดอกเบี้ยประกอบด้วยรายการดังนี้

งบการเงินรวม
2554
2553
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

24
24,,536,120
44
44,,388,118
806
806,,543,263
702
702,,200,583
6,094
1,577,674,178

11,877,158
18
18,,114,748
454
454,,576,342
460
460,,955,265
297
945,523,810

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553
24
24,,533,120
44
44,,388,118
810
810,,026,117
414
414,,980,999
6,094
1,293,934,448

11,877,158
18
18,,114,748
454
454,,576,472
270
270,,582,425
297
755
755,,151
151,,100
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6.25 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประกอบด้วยรายการดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
เงินรับฝาก

2553

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

423
423,,163,008

196
196,,700,939

423
423,,204,749

196
196,,880,630

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

27
27,,415,618
60
60,,334,737

9,330,002
14
14,,196,088

23
23,,404,350
60
60,,334,737

9,326,268
14
14,,938,915

เงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

84,464,577

45
45,,080,982

84,692,001

45,080,982

595
595,,377,940

265
265,,308,011

591,635,837

266
266,,226,795

6.26 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิประกอบด้วยรายการดังนี้

งบการเงินรวม
2554
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน

2553

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553

370,272

509,939

371,902

513,483

รายได้ค่านายหน้า

41,560,051

43,795,385

41,560,051

43,795,385

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนายทะเบียน

27,676,878

22,858,523

6,666,304

4,262,101

อื่นๆ

10,455,837

8,616,039

10,381,217

8,822,160

80,063,038

75,779,886

58,979,474

57,393,129

ค่าธรรมเนียมและบริการเกี่ยวกับบัตร ATM

8,602,055

7,508,673

8,602,055

7,508,673

ค่าธรรมเนียมและบริการทางงานทะเบียน

6,802,815

7,325,245

2,461,813

2,847,449

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการอื่น

6,989,673

3,197,961

3,020,815

1,041,821

รวมค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและบริการ

22,394,543

18,031,879

14,084,683

11,397,943

57,668,495

57,748,007

44,894,791

45,995,186

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
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6.27 กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ประกอบด้วยรายการดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553
(1,282,177)
2,111,150
(1,282,177)
2,111,150

งบการเงินรวม
2554
2553
(1,282,177)
2,111,150
(1,282,177)
2,111,150

กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
6.28 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบด้วยรายการดังนี้
หน่วย : บาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2554
2553
(444,565)
(132,649)
186
186,,304,860
107
107,,407,106
185
185,,860,295
107
107,,274
274,,457

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553
(444,565)
(132,649)
108
108,,784
784,,565
63
63,,632,649
108
108,,340
340,,000
63
63,,500
500,,000

6.29 ประมาณการหนี้สนิ จากภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ธนาคารและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็น
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

2554
-

-

บวก ปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

34
34,,652,382

23
23,,910,000

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้- หลังปรับปรุง

34
34,,652,382

23
23,,910,000

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

5,422,627

4,164,740

ต้นทุนดอกเบี้ย

1,124,193

695
695,,260

-

-

41,199,202

28
28,,770,000

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหว่างปี
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
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จานวนค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ มีดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
สาหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
5,422,627
1,124,193
6,546,820

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
4,164,740
695
695,,260
4,860,000

ข้อ สมมติ ห ลั ก ในการประมาณการตามหลั ก การคณิ ต ศาสตร์ป ระกั น ภั ย ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณภาระผู ก พั น ภายใต้ โครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
เกษียณอายุ

ร้อยละ 33..9929
9929--4.0518
ร้อยละ 5
60 ปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ร้อยละ 4.0518
ร้อยละ 5
60 ปี

ทั้งนี้ ในการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาใช้เป็นครั้งแรก ธนาคารและบริษัทย่อยเลือก
รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตโดยการปรับปรุงกาไรสะสมต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

6.30 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินรวม
2554
2553
14,657,512
10,826,072

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2554
2553
12,344,586
9,569,171

6.31 ภาษีเงินได้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงกาไรจากการดาเนินงาน แต่ไม่มีภาษีเงิน
ได้ที่จะต้องเสีย เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้
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6.32 ผลกระทบจากเหตุการณ์อทุ กภัย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึงสิ้นปี ประเทศไทยประสบวิกฤตมหาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ 26 จังหวัด จาก 77 จังหวัด สถาบัน
การเงินรวมถึงธนาคารและบริษัทย่อยได้มีการออกมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย โดยรวมถึง การพักชาระ
เงินต้น การขยายระยะเวลาการชาระหนี้ การลดจานวนเงินผ่อนชาระและการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่กาหนด
มาตรการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ของลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อย จึงได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มลูกค้า
ดังกล่าวเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยแสดงรวมอยู่ในสารองส่วนเกินของธนาคารและบริษัทย่อยแล้ว

6.33 การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้ผ่านการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะช่วงที่
เกิ ด อุ ท กภั ย และมาตรการความช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆที่ ธ นาคาร
ด าเนิ น การว่ า มี ค วามเหมาะสม พอเพี ย ง และสนั บ สนุ น การ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วให้ มี ข วั ญ และ
กาลังใจที่ดีเพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน
ที่กาหนด และยังคงมุ่งมั่นที่จะกากับดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ก าหนดไว้ เ พื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็น
ธนาคารที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ
ปี 2554 คณะกรรมการสรรหามีการจัดประชุมรวม 2 ครั้ง
วาระที่ทาหน้าที่พิจารณาได้แก่


ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ



รับ ทราบการลาออกของเจ้ าหน้า ที่บ ริห าร พิ จารณาปรั บ
ตาแหน่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทาหน้าที่แทน
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย



การปรั บ เงิ น เดื อ นประจ าปี และการจ่ า ยเงิ น พิ เ ศษแก่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
กรรมการบริหารที่ช่วยงานเต็มเวลา ในอัตราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของธนาคาร



พิจารณาสวั สดิก ารค่า รักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกแก่
ผู้บริหารและพนักงาน



การจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ปี 2555

ส าหรั บ ปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทนได้ เ สนอให้ มี ก ารประเมิ น ผลเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารที่
รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม งานแบบ 360 องศา โดยฝ่ า ยจั ด การได้ รั บ
นโยบายมาดาเนินการและขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษา
ภายนอก

นายเมธา สุวรรณสาร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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1. หลักทรัพย์ของธนาคาร
หุ้นสามัญ
ธนาคารมี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 3,000,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 2,000,000,000
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
- ไม่มี 2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
10 ลาดับแรก มีดังนี้

3. การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของธนาคารต้ อ งเป็ น ไปตามประกาศของ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และตามที่ ก ฎหมายก าหนด และ
ข้ อ บั ง คั บ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย่ อ ย จ ากั ด (มหาชน)
กาหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลของธนาคารไว้ดังนี้
“ข้อ 48. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
จะกระทามิได้ ในส่วนที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม
จ่ายเงินปันผล เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้
จัดสรรเงินสารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น
และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมทราบใน
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทาภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังผู้ถือหุ้นธนาคารและให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ”
4. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบรรณ จากัด มีมติเมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2554 ให้ปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก
เดิมกาหนดร้อยละ 90 เปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อย
ละ 90 ของกาไรสุทธิ
บริษัท ธนบรรณ จากัด เป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ
99.9 มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล เป็ น เงิ น จ านวน
42,028,446.33 บาท
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ในการดาเนินการของธนาคารเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของ
ธนาคาร คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้
ในกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกากับดูแลงานเฉพาะด้าน
และกลั่นกรองงานดังกล่าวแทนคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนิน
ธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงสร้างและหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 คน ดังนี้
1. นายวานิช

ไชยวรรณ

2. นายจุลประชา

สุนทรศารทูล กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

3. นายสุวชิ

นิวาตวงศ์

4. นายเมธา

สุวรรณสาร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

5. นายศิรชิ ยั

สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

6. นายอภิรกั ษ์

ไทพัฒนกุล กรรมการ และกรรมการ
และกรรมการ-สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7. นายวิญญู

ไชยวรรณ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

8. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

กรรมการ และกรรมการบริหาร

9. นายมงคล

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ลีลาธรรม

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในฐานะตัว แทนของผู้ ถือ หุ้น คณะกรรมการของธนาคารมี
อานาจและหน้ าที่ ตามข้อ บัง คับ ของธนาคารข้ อ 31. และตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก และหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ อันได้แก่
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร
1. กาหนดนโยบายการดาเนินงานทั้ง หลายของธนาคาร และ
ติดตามฐานะ และผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นาข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับฐานะ และ
การดาเนินงานของธนาคารทุก ๆ ด้านเสนอต่อที่ประชุมโดย
สม่าเสมอ
2. กาหนดขอบเขตการมอบอ านาจแก่กรรมการ อนุกรรมการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ธ นาคารระดั บ ต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การ
ควบคุมภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การก่อภาระผูกพัน การซื้อขายทรัพย์สินและการทานิติกรรม
ต่าง ๆ ในระดับ ที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่ อป้องกันมิใ ห้เกิ ด
ความเสียหายแก่ธนาคาร และประชาชน
3. ดู แ ลมิ ใ ห้ ธ นาคาร ปฏิ บั ติ ผิด กฎหมายต่ า ง ๆ โดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องนาเสนอ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีที่
ได้ รั บ จากทางการ และต้ อ งรายงานเกี่ ย วกั บ การกระท า
ความผิดในข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอต่อที่
ประชุมโดยสม่าเสมอ โดยกรรมการต้องเร่งหาทางแก้ไขมิให้
เกิดการกระทาผิดอีกต่อไป
4. จัดให้เจ้าหน้าทีธ่ นาคารทาการวิเคราะห์สถานะของลูกหนีส้ นิ เชือ่
และภาระผูกพันต่าง ๆ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมโดยสม่าเสมอ และ
กรณีทมี่ ลี กู หนีป้ ระสบปัญหาต้องกาหนดแนวทางการแก้ไขรวมทัง้
ติดตามความคืบหน้าเป็นประจา
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5. ติ ด ตามผลการตรวจสอบ และสั่ ง การของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และรายงานต่ าง ๆ ของผู้สอบบั ญชี ภายนอก
และผู้ตรวจสอบกิจการภายในที่เกิดขึ้นทุกครั้ง และต้องกาชับ
ให้ มี การปฏิ บั ติต ามคาสั่ งการหรื อแก้ ไขข้ อ ผิด พลาดต่า ง ๆ
อย่างเคร่งครัด
6. ศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจในบทบาท หน้ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ฐ า น ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติกาหนดแนวความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคมและมูลนิธิ
พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จากั ด พระราชบัญญัติก ารธนาคารพาณิช ย์
พ.ศ. 2505 ที่แก้ไขแล้ว ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง
7. ก าหนดทิ ศ ทางและเป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นภาพรวมของ
ธนาคาร รวมทั้ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบาย ทิ ศ ทางการ
ดาเนินงาน แผนงาน และงบประมาณของธนาคารตามที่ฝ่าย
จัดการเสนอ
8. กากับควบคุมดูแลให้มีการบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคารและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรม
ทางธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมของกรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
10. ติ ด ตามการด าเนิ น กิ จ การของธนาคารตลอดเวลา เพื่ อ ให้
มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดาเนินกิจการ
ตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
11. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีความสามารถในการ
จัดการในงานของธนาคารรวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
12. ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การรายงานเรื่ อ งที่ ส าคั ญ ของธนาคารต่ อ
คณะกรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1) ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การมี ก ารก าหนดนโยบาย กระบวนการ
และการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ
ที่เกิดขึ้น โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ทางด้ า นสิ น เชื่ อ ด้ า นตลาด และการลงทุ น สภาพคล่ อ ง
การปฏิ บั ติ ง าน ชื่ อ เสี ย ง กฎหมาย และกลยุ ท ธ์ โดย
คณะกรรมการต้องทาหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติจริงและนโยบายในเรื่องดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอ
2) พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ป ระกอบ รวมทั้ ง การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ มี นั ย ส า คั ญ ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่ได้แต่งตั้งขึ้น
3) ดูแลให้ธนาคารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และ
การลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
4) ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงานจากผู้สอบบัญชี
ภายนอก และข้ อ คิ ด เห็ น จากฝ่ า ยจั ด การของธนาคารต่ อ
คณะกรรมการโดยไม่ล่าช้า หากมีความล่าช้ามากต้องขอคา
ชี้แจงจากฝ่ายจัดการ
5) จัดให้มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ใ ห้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสาคัญต่ อ
สั ด ส่ ว นหรื อ จ านวนกรรมการอิ ส ระในคณะกรรมการของ
ธนาคาร
6) ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการ
ได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทาให้สามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามอ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์
7) กาหนด อ านาจ หน้ า ที่ ของประธานเจ้ า หน้า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการออกระเบียบ คาสั่ง คู่มือ
การปฏิบัติงาน ประกาศ และจัดทาหนังสือมอบอานาจแจ้งแก่
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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8) กาหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่ง
ของจานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี

7. พิจ ารณาอนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หนี้มี ปั ญ หาและตั ด หนี้ สูญ ใน
วงเงินและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นของธนาคารเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กาหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น

8. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารพั ส ดุ อนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินงานและค่าใช้จ่า ยเพื่อการลงทุน ในวงเงินตามที่
คณะกรรมการกาหนด

9)

2. คณะกรรมการชุดย่อย ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้
1. นายจุลประชา

สุนทรศารทูล ประธานกรรมการบริหาารร

2. นายวิญญู

ไชยวรรณ

กรรมการบริหาร

9. พิจารณากลั่นกรองขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งนโยบาย
ต่ า งๆในการด าเนิ น งานของธนาคาร เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา
10. พิ จ ารณาด าเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย

3. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
คน ดังนี้

4. นายมงคล

กรรมการบริหาร

1. นายสุวิช

นิวาตวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการ

2. นายเมธา

สุวรรณสาร

กรรมการอิสระ

3. นายศิริชัย

สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ

ลีลาธรรม

5. นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจให้คณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

นายชลัช

โลกิตถจริยา เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กลั่ น กรองแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนธุ ร กิ จ ซึ่ ง ฝ่ า ยจั ด การ
นาเสนอคณะกรรมการธนาคาร

1. สอบทานให้ ธ นาคารมี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า ง
ถูกต้องและเพียงพอ

2. กากับดูแลการดาเนินงานของธนาคารตามนโยบาย กล
ยุทธ์ แผนธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย

2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal
Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. ควบคุมการดาเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่ธนาคารกาหนด
4. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ธุ ร กรรมต่ า งๆ ตามกรอบอ านาจที่
คณะกรรมการธนาคารกาหนด

3. สอบทานให้ ธ นาคารปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ธนาคารพาณิชย์ ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของธนาคาร

5. พิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ทุ ก ประเภท ในวงเงิ น ตามที่
คณะกรรมการกาหนด

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร

6. พิจ ารณาอนุมั ติ ก ารกู้ ยืม หรือ การออกตราสารเพื่อ การ
ระดมเงินทุนระยะยาวสาหรับการประกอบกิจการ

5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
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6. จัดทารายงานการกากับ ดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของธนาคาร
7. กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการ
เปลี่ ย นแปลงในองค์ ป ระกอบรวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลง
ที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และต้องเปิดเผยให้ผู้ถือ
หุ้นทราบในรายงานประจาปีของธนาคาร
8. รายงานต่ อคณะกรรมการของธนาคารเพื่ อด าเนิ น การ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อ
สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท า ที่ ทุ จ ริ ต หรื อ ผิ ด
กฎหมาย
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น จานวน 3 คน
ดังนี้
1. นายเมธา

สุวรรณสาร

2. นายศิริชัย

สาครรัตนกุล กรรมการ

3. นายอภิรักษ์

ไทพัฒนกุล

นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์

ประธานกรรมการสรรห
ประธานกรรมการสรรหาา
และกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการสรรหา
และจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆแก่กรรมการ
ธนาคารและผู้ บริ ห ารระดับ สูง โดยต้อ งมี หลั กเกณฑ์ ที่
ชั ด เจน โปร่ ง ใส เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้เมื่อร้องขอ

2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ดารงตาแหน่งต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ดังนี้
2.1 กรรมการของธนาคาร
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ที่ ได้ รั บ
มอบอ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง
จากคณะกรรมการของธนาคาร
2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ตนมี ต่ อ ธนาคาร โดยกรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ มี
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. ดู แ ลใ ห้ ค ณะก รรมก า รข อง ธ นา คา รมี ข นา ดแ ละ
องค์ประกอบที่เหมาะสมกับโครงสร้างธนาคาร รวมถึงมี
การปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนไป
5. กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาปี โดยต้องคานึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
6. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา
การก าหนดค่ า ตอบแทนและเปิ ด เผย ค่ า ตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ใน รายงานประจาปีของธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
ธนาคาร และ/หรือผู้บริหารของธนาคาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการธนาคาร ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ
ทั้ ง หมด 9 คน มี ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน มีองค์ประกอบ คุณสมบัติและ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ไปตามแนวทางปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง
โครงสร้ า งคณะกรรมการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลของ
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ธนาคารพาณิชย์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจานวน 9 คน ตามรายชื่อ
ดังนี้
1. นายมงคล

ลีลาธรรม

ประธานกรรมการ

2. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

รองประธานกรรมการ

3. นายพิชัย

กนกสุทธิวงศ์

กรรมการ

4. นายสิริวัฒน์

ขวัญเจริญทรัพย์ กรรมการ

5. นางสาววิภา

เหลืองมณี

กรรมการ

6. นายปกรณ์เกียรติ สิริโชคสวัสดิ์

กรรมการ

7. นายกิตติพันธ์

ศรีวรรณวิทย์

กรรมการ

8. นายอัครพล

วรกิจเจริญผล

กรรมการ

9. นางกฤษณพรรณ อุไรเวโรจนากร กรรมการและ
เลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กาหนดกรอบนโยบาย กลยุท ธ์ และแนวทางการปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ธนาคาร เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่อง
ของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมความ
เสี่ ย งด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ส าคั ญ เช่ น ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์
ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ
เป็นต้น
2. กาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ ย งโดยสามารถระบุ วั ด ติ ด ตาม รายงาน และควบคุ ม
ความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการ
ปฏิ บั ติ ง านและการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายที่ ก าหนด โดย
พิจารณาอนุมัติการจัดระดับความเสี่ยง กระบวนการติดตาม
ความเสี่ยง และจัดให้มีมาตรการป้องกันแก้ไข และควบคุม

ความเสี่ ย งอย่ า งเหมาะสม ก ากั บ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. พิจารณาเห็นชอบนโยบายและอนุมัติกรอบการจัดทาแผน
รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง ((Business
Business Continuity
Plan)
5. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอในสิ่งที่
ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่กาหนด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ดูแลทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ เช่น บุคลากรในหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและ
หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ความเสี่ ย ง การปรั บ ปรุ ง
ระบบงานเพื่อให้รองรับการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ
7. พิ จ า ร ณ า ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง ด าเนิ น การจั ด ท า วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หรื อ การอื่ น ใด
ภายใต้กรอบอานาจของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการ
ทางาน

3. กรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วน
ร่วมในการบริหารงาน หรือมี ผลประโยชน์ เกี่ย วข้อ งกับ ธนาคาร
อั น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจโดยอิ ส ระของตน โดย
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อ งการขออนุ ญ าตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และ
ที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
โดยกรรมการอิสระตามประกาศ ดังกล่าวกาหนดคุณสมบัติไว้
ดังนี้
(ก) ถือ หุ้น ไม่เ กิ นร้ อ ยละหนึ่ ง ของจานวนหุ้ นที่ มี สิท ธิ ออกเสี ย ง
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ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ เ งิ น เดื อ นประจ า หรื อ ผู้ มี อ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้ น รายใหญ่ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม หรื อ บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลัก ษณะที่ อาจเป็น การขั ดขวางการใช้ วิจ ารณญาณอย่ า ง
อิสระของตน รวมทั้ ง ไม่ เ ป็น หรือ เคยเป็น ผู้ ถือ หุ้ นรายใหญ่
กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ สระ หรื อ ผู้ บ ริ ห าร ของผู้ ที่ มี
ความสั ม พั นธ์ ท างธุ ร กิจ กั บ บริ ษั ท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่ อ ย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการ
ทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สิน ทรัพย์ เป็น หลักประกั น
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้
ขออนุ ญ าตหรื อ คู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ ต้อ งช าระต่อ อี กฝ่ า ย
หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ
อนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ

ต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดัง กล่า ว ให้นับ รวมภาระหนี้ที่ เกิด ขึ้นในระหว่างหนึ่ง ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ
ผู้ บ ริ ห าร หรื อ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การของส านั ก งานสอบบั ญ ชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วาม
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
ให้ ร วมถึ ง การเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ก รรมการ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ
ทางวิ ช าชี พ นั้ น ด้ ว ย เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน
(ช) ไม่ เป็ น กรรมการที่ได้ รับ การแต่ งตั้ ง ขึ้น เพื่ อ เป็ นตั ว แทนของ
กรรมการของบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตั ด สิ น ใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
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บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ ((collective
collective decision) ได้



2) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้แก่กรรมการตามจานวน
ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการอิสระของธนาคาร มีจานวน 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุวิช

นิวาตวงศ์

3) เงิน บาเหน็จ กรรมการ โดยมีห ลักเกณฑ์ การจ่า ย
บาเหน็จกรรมการ ดังนี้

2. นายเมธา สุวรรณสาร
3. นายศิริชัย

สาครรัตนกุล

4. ค่าตอบแทนของกรรมการ

1. สาหรับกรรมการ กาหนดเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายให้กรรมการที่ดารง
ตาแหน่ง ดังนี้


ธนาคารต้องมีผลกาไรจากการประกอบการ และ



ธนาคารต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

2. สาหรับเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน เงิน
ช่วยเหลือ โบนัส หรือเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายประจาเดือน ได้แก่
ค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าน้ามัน ค่าโทรศัพท์
4.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

4.2 การจ่ายค่าตอบแทน
4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน



4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น ก าหนดเป็ น จ านวนที่ แ น่ น อนที่ ว างเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆไป

4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร
ในการจัดการต้องสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการกากับการทางานของธนาคาร โดยคานึงถึงผลประกอบการ
ของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทาง
เศรษฐกิจโดยรวม และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด

ประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

เป็นไปตามระเบียบ หรื อหลั กเกณฑ์ที่ธ นาคารก าหนด
ได้แก่


ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสาหรับการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ



สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล การตรวจสุ ข ภาพ
ประจา ประกันชีวิต



ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง / ค่ า ที่ พั ก / ค่ า พาหนะ สาหรั บ การ

ประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการ
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ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่น
ตารางแสดงค่ า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยในปี 2554 เป็ น เงิ น รวม 990,000 บาท
(เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
รายชื่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รวม
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหา
1. นายวานิช ไชยวรรณ
220,000
220,000
2. นายจุลประชา สุนทรศาลทูล
3. นายสุวิช นิวาตวงศ์
110,000
110,000
4. นายเมธา สุวรรณสาร
100,000
50,000
150,000
5. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
110,000
30,000
140,000
6. นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
100,000
30,000
130,000
7. นายวิญญู ไชยวรรณ
110,000
130,000
240,000
8. นางกฤษณา อร่ามกุลชัย
9. นายมงคล ลีลาธรรม
รวม
750,000
130,000
หมายเหตุ : หมายเลข 2,8และ9 ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมทุกคณะ

-

110,000

990,000

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการในปี 2554
ประเภท
ค่าตอบแทนรายเดือน
เงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
รวม

จานวนคน
7
7

จานวนเงิน(บาท)
12,091,560
561,156
9,000
12,661,716

จานวนคน
6
6

จานวนเงิน(บาท)
499,999.98
499,999.98

ตารางแสดงผลตอบแทนพิเศษในปี 2554
ประเภท
ผลตอบแทนพิเศษ
รวม
หมายเหตุ : กรรมการ 3 ท่านไม่ขอรับผลตอบแทนพิเศษ
ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีหุ้น/หุ้นกู้ ในปี 2554
ประเภท
หุน้ /หุน้ กู้
รวม

จานวนคน
-

จานวนเงิน(บาท)
-

จานวนคน
3
3

จานวนเงิน(บาท)
25,092
25,092

ตารางแสดงค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินในปี 2554
ประเภท
ประกันชีวติ
รวม
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5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่ บนหลักการของความ
เป็นธรรม โดยการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ รวมทั้งนโยบายของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : ธนาคารมุ่งมั่นที่จะดาเนินงานให้มีผลประกอบการ
ที่ดี เพื่อให้ธนาคารมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
พนักงาน : ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาอบรมความรู้
ความสามารถพนักงานให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐาน สร้างบรรยากาศในการทางานให้
พนั ก งานมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า เพื่ อ นร่ ว มงานเสมื อ นเป็ น บุ ค คลใน
ครอบครัวเดียวกัน รวมถึงจัดให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงานโดยได้รับผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมอันจะก่อให้เกิด
ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน
ลูกค้า : ธนาคารมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของธนาคาร ได้รับบริการ
ที่มาจากใจของพนักงาน รวดเร็ว และมั่นใจในคุณภาพ ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้า และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่ลูกค้า
คู่ค้า : ธนาคารจะให้ความสาคัญในการท าธุรกิ จร่วมกันใน
ระยะยาวและยั่ ง ยื น เพราะธนาคารแสวงหาพั น ธมิ ต รเพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสทางธุรกิจ ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันการดาเนินงาน
ของธนาคารให้ประสบผลสาเร็จ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า
เจ้าหนี้ : ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยควบคุมดูแลให้มีการชาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกาหนดเวลา
และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
และจะดาเนินงานเพื่อให้เจ้า หนี้มั่ นใจในฐานะทางการเงิ นและ
ความสามารถในการชาระหนี้ที่ดีของธนาคาร
หน่วยงานราชการ : ธนาคารมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย และ/หรือข้อกาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม : ธนาคารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
จริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาสั ง คมโดยเฉพาะคนไทยในระดั บ ฐานราก ผ่ า น
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริจาค
อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ปฏิทินสาหรับใช้ในการผลิตอักษรเบลล์เพื่อ
คนตาพิการ การจัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ “ทางานด้วยความดี
ชีวีจะมีความสุ ข ” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และการเป็ น
อาสาสมัครร่วมทาความสะอาดอาคารเรียนหลังวิกฤตอุทกภัย
ด้วยตระหนักในหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระบบการเงิน
ของประเทศให้สมบูรณ์ขึ้น ในปี 2554 ธนาคารได้กาหนดภารกิจ
ใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อพลิกฟื้นชีวิตคนไทยภายหลังจากเผชิญ
วิกฤตรอบด้านผ่านภารกิจ “พลิกชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น” และภารกิจ
ดังกล่าวจะยังคงดาเนินต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไป

6. การประชุม
6.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยจะจัดส่งหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุม รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการสาหรับ แต่ละวาระ รวมทั้งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณาลงมติใน
แต่ละวาระการประชุม ในปี2554 ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554
6.2 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีกาหนดการประชุมเป็นปกติใน
วันศุกร์สุดท้ายของเดือน โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดแบ่งวาระการประชุมเป็นหมวดหมู่ที่
ชัดเจน ได้แก่


เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
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เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน


รายงานผลการด าเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น
ประจาเดือน



เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ



เรื่องอื่น ๆ

โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้



จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบแก่คณะกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม



จดรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร



จั ด เก็ บราย งา นก ารประชุ มที่ ผ่ า นก ารรั บ รอ งจ า ก
คณะกรรมการธนาคารพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน



นาส่ ง รายงานการประชุ ม ที่ ผ่า นการรั บ รองจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2554
รายชื่อ
นายวานิช
ไชยวรรณ
นายจุลประชา สุนทรศารทูล
นายสุวิช
นิวาตวงศ์
นายเมธา
สุวรรณสาร
นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
นายวิญญู
ไชยวรรณ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
นายมงคล
ลีลาธรรม

คณะกรรมการ
ธนาคาร
11/11
10/11
11/11
10/11
11/11
10/11
11/11
11/11
11/11

คณะกรรมการ
บริหาร
13/14
13/14
14/14
14/14

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ
10/10
9/10
10/10
-

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
2/2
2/2
2/2
-

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จานวนครั้งที่มาประชุม / จานวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตาแหน่ง
7. จริยธรรมทางธุรกิจ

8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ท าข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรม
สาหรับคณะกรรมการธนาคาร โดยมุ่งที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่สูงที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียอื่นๆ จริยธรรมกรรมการครอบคลุมหลักการสาคัญที่กรรมการ
ธนาคารต้องปฏิบัติ อาทิ ความซื่อสัตย์และคุณธรรม ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

ธนาคารได้ให้ความสาคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรือ
อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกันของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจน
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของทางการ ในการพิจารณาเรื่องที่เกิด
หรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการระหว่างกันธนาคารได้กาหนดให้มีการดาเนินการ
ให้ สอดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ข องทางการ ซึ่ ง จะพิ จ ารณารายการ
เหล่ า นี้ เสมื อ นเป็ น การท ารายการกั บ บุ ค คลภายนอก โดย
กรรมการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติ
รายการนั้น นอกจากนี้ จะไม่มีการกาหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะ
พิเศษไปจากปกติเพื่อกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ธนาคารได้ จั ด ท าข้ อ ก าหนดจรรยาบรรณ
พนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงานของ
ธนาคาร ที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
สุจริต ระมัดระวัง และรับผิดชอบ เพื่อร่วมกันสร้างและรักษาความ
เชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและสาธารณชน
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9. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ธนาคารให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในและ
ถือเป็นนโยบายหลักที่จะเสริมสร้างให้ธนาคารได้พัฒนาระบบการ
ควบคุ ม ภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและแข็ ง แกร่ ง ยิ่ ง ๆ ขึ้ น เพื่ อ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารโดยรวม ธนาคารได้
ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แผนธุ ร กิ จ เป้ า หมาย และแผนการ
ดาเนินงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและสามารถวัดผลงานได้ อีกทั้งได้ตระหนักดีว่าระบบ
การควบคุมภายในที่ดี จะนาไปสู่ผลประกอบการที่ดีและความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ของธนาคาร โดยมี ส าระส าคั ญ ของระบบการ
ควบคุมภายในธนาคารที่ได้กาหนดไว้ดังนี้
1. การจัดโครงสร้างองค์กรของธนาคารที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยทบทวนผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม ตรวจสอบและก ากั บ และผู้ สอบบั ญ ชี
อิสระของธนาคาร เน้นการพิจารณาความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ทางการ และทบทวน สอบทานนโยบายบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
3. การบริ ห ารความเสี่ ย ง ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
บริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงซึ่งวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและกาหนด แนวทางบริหารควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
4. ธนาคารมีระเบียบปฏิบัติงานที่กาหนดอานาจตลอดจนความ
รับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ รวมถึง
กระบวนการควบคุมในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติออกจาก
กัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเพื่อการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
แต่ละขั้ นตอน เพื่อให้กระชั บ รวดเร็ว ภายใต้การควบคุม ที่
รัดกุม

5. ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องใช้สนับสนุนข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานและการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญได้ทันท่วงที รวมถึงให้ข้อมูล
ระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารของ
ธนาคาร
6. กลุ่มตรวจสอบและกากับ มีหน้าที่ตรวจสอบและกากับการ
ปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามฐานความเสี่ยงของงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบายระเบียบปฏิบัติ
ของธนาคาร เป็นแนวทางในการกากับและตรวจสอบ รวมทั้ง
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการกากับดูแล ซึ่งกลุ่มตรวจสอบและ
ก ากั บ มี ค วามอิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านและรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ย่อมส่งผลให้มีการควบคุมภายในที่ดี
10. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ถึงแม้ธนาคารจะยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แต่ธนาคารให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยจัดทาเว็บไซด์
ธนาคาร www.TCRBANK.com เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป รายงาน
ข้อมูลทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ของธนาคารแก่ ผู้ ส นใจทั่ ว ไป ให้
รับทราบ ตลอดจนให้คาเสนอแนะ หรือคาติชม บริการของธนาคาร
ผ่านช่องทางนี้
11. การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
ภายใต้ปรัชญาการให้บริการของธนาคารที่ว่า “ ทุ่มเท
บริการด้วยใจ ฉับไว ไว้วางใจได้ ” ลูกค้าของธนาคารต้องได้รับ
บริการจากพนักงานตามปรัชญาการให้บริการดังกล่าว แต่หาก
ลูกค้ าท่ านใดไม่ ได้ รับความพึ งพอใจเกี่ย วกับ การให้บ ริก ารของ
พนั ก งาน สามารถเสนอแนะ หรื อ ให้ ค าติ ช มได้ โ ดยตรงกั บ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารที่สาขาทุกแห่ง หรือผ่านหน่วยงานลูกค้า
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สั ม พั น ธ์ ((Call
Call Center) โดยธนาคารตระหนั ก ดี ว่ า การที่ ท่ า น
เสียสละเวลาอันมีค่าให้คาแนะนา หรือติชม เพราะท่านพึงพอใจ
และต้ อ งการให้ ธ นาคารมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารให้
ตอบสนองได้ต รงใจลูก ค้า ทุกค าติช มจะมีกระบวนการแก้ ไขใน
เวลาที่ธนาคารกาหนด
การบริการลูกค้าสัมพันธ์
ลู ก ค้ า คื อ หั ว ใจของการด าเนิ น งาน การบริ ห ารลู ก ค้ า
สัม พัน ธ์คื อ กระบวนการที่จ ะท าให้ ธนาคารมี การเติ บโตที่ มั่น คง
ยั่งยืน ธนาคารจึงใช้ประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์แบบยั่งยืน
โดยยึดหลักการ 4 R คือ Retention การรักษาลูกค้าเดิม Relationships การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี Referrals การให้ลูกค้าพึงพอใจ
ในบริ ก ารและบอกต่ อ กั บ ลู ก ค้ า ใหม่ แ ละ Recovery การแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเห็นถึงการให้บริการตาม
ปรัชญา ว่ามีการทุ่มเทบริการด้วยใจ
12. การพัฒนาองค์กร
ในปี 2554 ธนาคารได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
พนั ก งานต่ อ การด าเนิ น การของธนาคารในด้ า นต่ า ง ๆ และน า
ข้ อ คิ ด เห็ น ของพนั ก งานมาก าหนดแผนงาน และด าเนิ น การ
เสริมสร้างความสุขในการทางาน ((Happy
Happy work place) และความ
ผูกพัน ((Engagement)
Engagement) ต่อธนาคารแก่พนักงาน โดยแบบสารวจ
แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่
- หมวดที่ 1 ความพึงพอใจด้านระบบงาน
- หมวดที่ 2 ความพึงพอใจด้านการสื่อสาร
- หมวดที่ 3 ความพึงพอใจด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
- หมวดที่ 4 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาบุคลากร
- หมวดที่ 5 ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
- หมวดที่ 6 ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม
- หมวดที่ 7 ความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการทางาน
ผลสารวจทั้ง 7 หมวด ธนาคารได้นามาจัดทาแผนพัฒนา
ด้านต่างๆ และมีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าบางแผนงานจะดาเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ธนาคารสามารถ

บรรลุ เ ป้ า หมายการขยายสิ น เชื่ อ และเงิ น ฝากได้ ต ามที่ ก าหนด
ถึงแม้ผลกาไรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่อัตราส่วนทางการเงิน
ได้ ส ะท้ อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพการท างานที่ ดี ขึ้ น และพนั ก งานมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน Core Value ขององค์กรมากขึ้น สังเกต
จากตัวบ่งชี้ เรื่องการทางานเป็นทีม การมุ่งมั่นผลงาน ทั้งนี้ฝ่าย
จัดการยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
13. นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้ ใ ห้ ค วามสาคั ญ กั บ การดู แ ล
องค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล และเห็นว่าการนาหลักบรรษัทภิบาล
มาปฏิบัติในองค์กรจะประสบความสาเร็จได้นั้น คณะกรรมการ
ธนาคารต้องมีบทบาท หน้าที่และความรั บผิดชอบในการกากั บ
ดูแลการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนผลั ก ดั น เสริ ม สร้ า ง และปลู ก ฝั ง ให้ พ นั ก งานประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี ค วามตระหนั ก และมี จิ ต สานึ ก ใน
จรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
ธ นา ค า รเ ชื่ อ ว่ า ระ บบก า รก า กั บดู แ ลที่ ดี แ ละ มี
ประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้ธนาคารมีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ฝากเงิน คู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรธุรกิจ อันนาไปสู่การเติบโตที่มั่นคง
ยั่งยืน และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมถึงสังคมและประเทศชาติ
ตามโครงสร้างธนาคารทุกฝ่ายงานจะเป็น Compliance
Unit โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารระดั บ ฝ่ า ย ((N1)
N1) เป็ น Compliance
Leader และมีเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็น Compliance Coordinator ทาหน้าที่กากับและติดตามการทางานของฝ่ายให้เป็นไป
ตามนโยบาย มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ คาสั่งของธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการ
ทางานต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และเพื่ อ ให้ก ารปฏิ บั ติง านเป็ น ไปตามนโยบายข้า งต้ น
ส่วนจัดองค์กรและระเบียบคาสั่ง สังกัดกลุ่มตรวจสอบและกากับ
ทาหน้าที่ดูแลการออกหลักเกณฑ์ คู่มือ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทาหน้าที่กากับดูแลให้มี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ และระเบียบที่ธนาคารกาหนด
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ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การถือหุน้ ธนาคาร
มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 37.94
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด
บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเม้นต์ จากัด
บริษัท โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จากัด
นายวาณิช ไชยวรรณ
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จากัด
ประธานกรรมการธนาคาร
บริษัท ไทยซาน มิเกล ลิเคอร์ จากัด
บริษัท วี.ซี.สมบัติ จากัด
การศึกษา

BBA (General) Silliman University
MBA (Finance) Syracuse University
Account Manager Training Citibank
การถือหุน้ ธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ บริษัท ธนบรรณ จากัด
บริษัท ไทยซาน มิเกล ลิเคอร์ จากัด
นายจุลประชา สุนทรศารทูล
บริษัท โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จากัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเม้นต์ จากัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

การศึกษา

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการอิสระ)

ปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต M.A (Accounting) Miller College
of Business. Ball state University, Indiana, USA
Senior Management Course. University of California at Berkeley,USA
SEANZA (South East Asia ,New Zealand and Australia Central
นายสุวิช นิวาตวงศ์
Banking Course) Teharan, Iran
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Bank Examniner School,Federal Reserve Bank of New York.
Banking Practice Training Course, Manufacturer’s Hanovertrust, New York
การถือหุน้ ธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ บริษัท เอสเอ็มฟาร์มาซูติคอล จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
บริษัท เสริมมิตรพาณิชย์ จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
บริษัท ไมโคคลอริน จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
การศึกษา
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ปริญญาบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ จาก Federal Deposit
Insurance Corporation (FDIC
(FDIC--USA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / CPA – Certified Public Accountant
ประกาศนียบัตรด้าน Management จาก University of California at Berkeley, USA
นายเมธา สุวรรณสาร
ประกาศนียบัตรด้าน Advanced Management จาก Harvard University
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
Graduate School of Business Administration, USA
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
Certified Internal Auditor (CIA) Institute of Internal Auditors (USA)
Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Information
System Audit and Control Association (ISACA)
Certified Risk Information System and Control (CRISC), Information
System Audit and Control Association (ISACA)
การถือหุน้ ธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ บริษัท ทัมมี่เทค จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
การศึกษา

ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์
ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์
Financial Analysis & Policy IMF
IMF--Institute
International Board & Director Seminar Swedish Academy of Director
Directorss
นายศิริชยั สาครรัตนกุล
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
Director Certification Program รุ่น 23
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย ((IOD
IOD)
IOD)
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย ((IOD
IOD)
IOD)
การถือหุน้ ธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ บริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกร จากัด (มหาชน)
(กรรมการอิสระ)
บริษัท จุฑานาวี จากัด ( มหาชน )
(กรรมการอิสระ)
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ((SRO)
SRO)
(รองประธานกรรมการ)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
(กรรมการนโยบาย)
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษา

(ที่ปรึกษา)
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ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.( Statistics in Actuarial Science ) University of IOWA
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต
ารศาสตร์ร์
การถือหุน้ ธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ บริษัทไทยรีประกันชีวิต จากัด
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนากุล
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด ( มหาชน ) (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการ และ
บริษัท ที ไอ ไอ จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
สมาคมประกันชีวติ ไทย
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
การศึกษา

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Anderson School of UCL
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
UCLAA
Chartered Financial Analyst (CFA),CFA Institute.
การถือหุน้ ธนาคาร
มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 40.61
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ บริษัท ธนบรรณ จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
บริษัท วี.ซี.สมบัติ จากัด
(กรรมการอิสระ)
บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเม้นต์ จากัด
(กรรมการอิสระ)
นายวิญญู ไชยวรรณ
บริษัท ญาติสัมพันธ์ จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ซี.แลงก์ จากัด
บริษัท สุราสัมพันธ์ จากัด
บริษัท เพชรการค้า จากัด
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
บริษัท บ้านไทยเรียลเอสเตท จากัด
บริษัท วี.ซี.การสุรา จากัด
บริษัท โรงงานกระสอบปทุมธานี จากัด
บริษัท โอเรียน โบรกเกอร์ จากัด
บริษัท ไทยไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษัท โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุโขทัย จากัด
บริษัท นิตยที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จากัด
บริษัท วี.73 จากัด
บริษัท ซี.12 จากัด
บริษัท ไทยคุ้ม จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
การศึกษา

รายงานประจาปี 2554 124

การศึกษา
ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การถือหุน้ ธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ บริษัท ธนบรรณ จากัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ และกรรมการบริหาร

ปริญญาบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายมงคล ลีลาธรรม
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานก่อสร้าง (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การถือหุน้ ธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ บริษัท ธนบรรณ จากัด
ประธานกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอานวยโครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นายกสมาคม
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
รองประธานกรรมการ
กองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ ((SIPF)
SIPF)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ประเทศไทยย กรรมการ
การศึกษา
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สัดส่วนจานวนหุ้นที่ถือ*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
37.94
47.97

รายชื่อ
นายวานิช

ไชยวรรณ

เพิ่มขึน้ /
ลดลง
10.03*

นายจุลประชา สุนทรศารทูล
นายสุวชิ
นิวาตวงศ์

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

-

นายเมธา

สุวรรณสาร

ไม่มี

ไม่มี

นายศิรชิ ยั
นายอภิรกั ษ์

สาครรัตนกุล
ไทพัฒนกุล

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

นายวิญญู

ไชยวรรณ

40.61

44.84

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

4.23*
-

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
นายมงคล
ลีลาธรรม

*หมายเหตุ : สัดส่วนจานวนหุน้ ทีถ่ อื ซึง่ ได้รวมสัดส่วนการถือหุน้ โดยตรง และการถือหุน้ ของบริษทั ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง

รายชือ่ กรรมการธนาคารทัง้ หมดและการถือหุน้ กูข้ องกรรมการในธนาคาร ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา
- ไม่มี -

รายชือ่ กรรมการธนาคารทัง้ หมดและการถือหุน้ หรือหุน้ กูข้ องกรรมการในบริษทั ในเครือ ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา
- ไม่มี -

รายละเอียดการมีสว่ นได้เสียของกรรมการไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆทีธ่ นาคารทาขึน้ ระหว่างรอบปีบญ
ั ชี
- ไม่มี -
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นายมงคล ลีลาธรรม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

นายเอกวุฒิ บุญปัญญา
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ธนบรรณ จากัด

นายสัมฤทธิ์ ดารงศิริ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร และ
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววิภา เหลืองมณี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุม่ กิจการสาขาและเครือข่าย

นายสิรวิ ฒ
ั น์ ขวัญเจริญทรัพย์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุม่ สนับสนุน

นายชลัช โลกิตถจริยา
ผูอ้ านวยการอาวุโสกลุม่
กลุม่ ตรวจสอบและกากับและ
รักษาการผู้อานวยการ
ฝ่ายตรวจสอ
ยตรวจสอบบ

นายพิชยั กนกสุทธิวงศ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุม่ วิเคราะห์และบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
กลุม่ บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารแล
ารและตลาด
ะตลาด
กลุม่ บริหารคุณภาพสินทรัพย์

นายขจิตภูมิ สุดศก
ผูอ้ านวยการอาวุโสกลุม่
กลุม่ สินเชือ่ ธุรกิจธนกิจ

นางกฤษณพรรณ อุไรเวโรจนากร
ผูอ้ านวยการอาวุโสกลุม่
กลุม่ บริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ ารและตลาด

นายอรรถพร ตระกูลมาลี
ผูอ้ านวยการอาวุโสกลุม่
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกิตติพนั ธ์ ศรีวรรณวิทย์
ผูอ้ านวยการอาวุโสกลุม่
กลุม่ บริหารเงินและรับผิดชอบงาน
ส่วนบริหารข้อมูลและวางแผน
สานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นางนุชากร พงษ์ศวิ าภัย
ผูอ้ านวยการอาวุโสกลุม่
กลุม่ สือ่ สารการตลาด

นายวรวิทย์ ระบิลวงศ์
ผูอ้ านวยการอาวุโสกลุม่
กลุม่ บริหารคุณภาพสินทรัพย์
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ชือ่ -นามสกุล
นายหัสคุณ

ตาแหน่ง
ภูษาภักดีภพ

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ธนบรรณ จากัด

นายสุขเกษม

จงมัน่ คง

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ทีมพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ 3
ฝ่ายบริหารกระบวนการทางธุรกิจ

นายบัณฑิต

เจริญเลิศ

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายสินเชือ่ ยานยนต์ธนกิจ
กลุม่ สินเชือ่ เช่าซือ้ และลิสซิง่

นางพิมลพรรณ

กิตติสวุ รรณ์

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายปฏิบตั กิ ารสินเชือ่ เช่าซือ้ และลิสซิง่
กลุม่ สินเชือ่ เช่าซือ้ และลิสซิง่

นายอัครพล

วรกิจเจริญผล

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบสินเชือ่
และรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
กลุม่ วิเคราะห์และบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต

นางจรวยพร

สุวรรณสาคร

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายปฏิบตั กิ ารสินเชือ่ รายย่อยกลุม่ ปฏิบตั กิ าร

นายสุมติ ร์

เศรษสระ

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายกฎหมายและประเมินหลักประกัน
และทีมป้องกันการทุจริต กลุม่ ปฏิบตั กิ าร

นางสาวพิมลพรรณ

รักพาณิชย์

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายธุรการ กลุม่ สนับสนุน

นายสมเกียรติ

จิตรวุฒโิ ชติ

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายกากับและสอบทานสินเชือ่
กลุม่ ตรวจสอบและกากับ

นายสมชาย

รวีเรืองรอง

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย กลุม่ สินเชือ่ ธุรกิจธนกิจ

นายวิศษิ ฐ์

ธนวณิชย์กลุ

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมยศ

แสงมณีเสถียร

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ 1
และทีมบริหารจัดการข้อมูล

นายปกรณ์เกียรติ

สิรโิ ชคสวัสดิ์

ผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบสนับสนุน
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ชือ่ -นามสกุล
นายทรงศักดิ์

ตาแหน่ง
มงคลประจักษ์

ผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารธุรกิจสาขา
และศูนย์ธรุ กิจสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย

นางสาวกรชุลี

สุระชีวะกฤต

ผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบตั กิ ารกลาง กลุม่ ปฏิบตั กิ าร

นางพนิดา

ศรีปตั ถา

ผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี กลุม่ สนับสนุน

นายตรีรตั น์

ส่องไพโรจน์

ผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ 3

นายอนุชา

จตุรภัทรกิจ

ผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชือ่ ธุรกิจธนกิจ 2

นายชลเชษฐ์

พฤฒิธรรมกูล

ผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชือ่ ธุรกิจธนกิจ 3

นายไพศิษฎ์

กรธนเศรษฐ์

ผูอ้ านวยการฝ่าย ศูนย์ธรุ กิจ 1 ฝ่ายสินเชือ่ ยานยนต์ธนกิจ

นางสาวชมพูนชุ

วงศ์วานิช

ผูอ้ านวยการฝ่าย ทีมพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ 2
ฝ่ายบริหารกระบวนการทางธุรกิจ

นางสาวปริญญา

โล่สมั ฤทธิช์ ยั

ผูอ้ านวยการฝ่าย ทีมพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ 1
ฝ่ายบริหารกระบวนการทางธุรกิจ

นายสุรสิทธิ์

อุปพันธ์เสฏฐี

ผูเ้ ชีย่ วชาญระดับ 4 ทีมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบสินเชือ่
เช่าซือ้ และลิสซิง่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพรชัย

กิจจารึก

ผูเ้ ชีย่ วชาญระดับ 4 ทีมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบสินเชือ่
และติดตามหนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางภาสประภา

ตระกูลอินทร์

ผูอ้ านวยการฝ่าย ศูนย์ธนบดีธนกิจและการตลาด
ฝ่ายบริหารธุรกิจสาขา

นายจรินทร์

ดิลกธรรมานุกลู

ผูอ้ านวยการฝ่าย ศูนย์ธรุ กิจแฟ็กเตอริง ฝ่ายบริหารธุรกิจสาขา
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“ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยย”” หมายความว่า บริษัทมหาชน สถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อนร่วมภารกิจในการส่งเสริมการเงิน
จ ากั ด ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ซึ่ ง มี ระดั บ ฐานรากอย่ า งธนาคารกรุ ง ไทย ท าให้ ธ นาคารสามารถ
วัตถุประสงค์หลักในการบริการแก่ประชาชนรายย่อย และวิสาหกิจ กระจายผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างกว้างขวาง และเป็นที่รู้จักแก่
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โดยมี ข้ อ จ ากั ด การประกอบธุ ร กิ จ ลูกค้าทั่วไป แม้ไม่มี Franchise Value ก็ตาม
เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมอื่นที่มี

ธนาคารเห็นว่าการเปิดโอกาสให้กับคนไทยที่มีสัมมาชีพแต่

ความเสี่ ย งสู ง ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย ขาดโอกาสเป็ น การช่ ว ยเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งทางสั ง คมให้ มี ค วาม
กาหนด
เข้มแข็งมั่นคงมากขึ้น ภายใต้กระบวนการคัดกรองลูกค้า และระบบ
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย่ อ ย จ ากั ด (มหาชน) เปิ ด บริ ห ารความเสี่ ย งและการจั ด การหนี้ ที่ ดี ในที่ สุ ด ก็ ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง
ดาเนิน การเมื่อวั นที่ 18 มกราคม 2550 ด้ว ยความเป็ นธนาคาร ศั ก ยภาพของลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ ทั้ ง ความมี วิ นั ย ทางการเงิ น ความ
พาณิช ย์เ พื่อ รายย่อ ยที่ ต้อ งด าเนิ นธุ รกิ จภายใต้ ข้ อจ ากั ดข้ างต้ น สามารถในการชาระหนี้ ที่สาคัญคือความจริงใจต่ออาชีพและเพื่อน
ทาให้เป็นที่จับตามองว่า ธนาคารจะสามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ ผู้ให้โอกาสเช่นธนาคาร ผ่านสัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพที่อยู่ในระดับ
ความผั น แปรทางเศรษฐกิ จ และการแข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม ข้ น โดยไม่ มี ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์มาตลอดระยะเวลา 5 ปี
Franchise Value อย่างไร
งไร?? ประกอบกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ แห่งการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารเป็นลูกค้ารายย่อยที่เข้าไม่ถึงสถาบันการเงินซึ่งสถาบัน

เพื่ อ สื่ อ ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ธนาคารเพื่ อ รายย่ อ ยที่ เ ป็ น

การเงินอื่นเห็นว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ธนาคาร สื่อกลางในการเชื่อมต่อระบบการเงินไทยให้สมบูรณ์ขึ้น ด้วยบริการ
จะใช้วิธีใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
ทางการเงินที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยในระดับฐานราก ในปี
ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 2553 ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่ เป็นปลาตะเพียน ที่
และสถานการณ์ ท างการเมื อ งที่ ข าดเสถี ย รภาพ ธนาคารได้ สื่อความหมายถึงความมั่งคั่ง สมบูรณ์ การเจริญเติบโต และความ
บริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และคานึงถึงความเสี่ยงที่อาจ พากเพี ย รที่ จ ะสร้ า งสรรค์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และเสนอบริ ก ารที่ ดี ใ ห้ กั บ
เกิดขึ้น ด้วยการปรับพอร์ตสินเชื่อเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง ลูกค้าตลอดเวลา
ความเสี่ยงและการเติบโต ภายใต้แผนการตลาดที่ดีและผลิตภัณฑ์

ภายใต้ วิกฤตเศรษฐกิ จและภั ยพิ บัติจ ากอุทกภัย ในปี 2554

ที่มีความโดดเด่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ธนาคารตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อลูกค้ารายย่อยที่ต้องเผชิญ
ได้อย่างตรงใจ ทาให้ธนาคารสามารถก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ วิกฤตหลาย ๆ ด้าน จึงก่อเกิดภารกิจใหญ่ “พลิกชีวิตคนไทยให้ดี
ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ด้ ด้ ว ยขนาดเล็ ก ที่ สุ ด ในระบบธนาคาร ขึ้น” ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความ
พาณิชย์ไทย
ต้อ งการทางการเงิ น ในภาวะวิ กฤตของลู ก ค้า เป้ า หมายทุ กกลุ่ ม
ตลอด 5 ปี ข องการเปิ ด ด าเนิ น การ ธนาคารได้ พั ฒ นาและ ได้แก่ พลิกชีวิตคนร้อนเงิน “ทางออกมีเสมอ
สมอ”” พลิกชีวิตคนค้าขาย
ปรับปรุงทั้งด้านบุคลากร กระบวนการทางาน และระบบงาน อย่าง “ตั้งตัวไปด้วยกัน” และ พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง “อยู่ดี กินดี” โดยมี
ต่อเนื่อง ที่สาคัญด้วยเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งกลุ่มบริษัทใน ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้
เครือไทยประกันชีวิต บริษัทไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ
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จากแนวคิดเริ่มต้น “มีเงิน มีเครดิต ชีวิตก็ยิ้มได้ ” พัฒนาสู่แนวคิดเรื่องการให้โอกาส “เพิ่มโอกาส เพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขทุก
ช่วงชีวิตคนไทย
คนไทย”” ที่มุ่งเน้นให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย และวิถีชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละวัย ด้วยสินเชื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและสินเชื่อเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยหลากหลายประเภท ดังนี้
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้น แม้มีหนี้ก็ผ่อนได้แบบสบายใจ

ธนาคารมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในสังคม ด้วย
รู ป แบบของสิ น เชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ประกั น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาอย่ า งครบวงจรทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท
จนถึงปริญญาเอก ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดยมีสถานศึกษาที่ร่วมโครงการกับธนาคาร 16 แห่ง

เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสารอง หรือยามฉุกเฉิน ในการรักษาอาการบาดเจ็บ
เจ็บป่วยต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการรักษา
โดยมีความยืดหยุ่นในคุณสมบัติของผู้กู้ที่จะเป็นผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วยที่มี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ คู่สมรสของผู้ป่วย โดยมีรูปแบบบริการเป็น
สินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันเพื่อชาระค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุดไม่เกิน 36 เดือน วงเงินสินเชื่อสูงสุด
500,000 บาทต่ อ ผู้ กู้ 1 ราย อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ าสุ ด MRR+3.00% ต่ อ ปี
ปัจจุบันมีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการกับธนาคารทั้งหมด 17 แห่ง
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บริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย สาหรั บ ลู ก ค้ า ผู้ ที่ ต้ อ งการมี บ้ า นเป็ น ของ
ตนเอง ซึ่งรวมถึงลูกค้าผู้ที่อาจจะติดปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานทางด้าน
การเงิน ธนาคารพร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อแบ่งเบาภาระแก่ลูกค้าด้วย
เงื่อนไขที่ช่วยยืดระยะเวลาการผ่อนชาระเงิน และมีค่างวดที่เหมาะสม
กับความสามารถของลูกค้า เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยประสบปัญหาเรื่อง
ประวัติการผ่อนชาระสามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านได้ บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศั ย มี ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลายรู ป แบบตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ประกอบด้วย สินเชื่อบ้าน ((Home
Home Credit) สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ((Re
ReRefinance) และสินเชื่อบ้านแลกเงิน ((Home
Home for Cash)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบลดต้นลดดอก รูปแบบใหม่ของการเช่า
ซื้อรถยนต์ที่ให้อิสระในการวางแผนทางการเงิน มีมากจ่ายมาก
ต้นลด ดอกลด ค่างวดหมดเร็ว ไม่คิดดอกเบี้ยล่วงหน้า ปิดบัญชี
ก่อนกาหนดได้ส่วนลดมากกว่า ประหยัดดอกเบี้ยกว่าวิธีเดิมๆ
เป็ น ธนาคารแห่ ง แรกในประเทศไทยที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ด้ ว ยบริ ก าร
สินเชื่อที่หลากหลาย ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อเพื่อคนมีรถ
(Auto for Cash)
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เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยในการเข้าถึงบริการด้านการเงินจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งจากผลการศึกษากลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นลูกค้าหลักของธนาคาร พบว่า เป็นลูกค้าดี แต่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ทาให้ขาดโอกาสทางเงิน เช่น พ่อค้า แม่ค้า คนขับแท็กซี่ ที่มีแหล่งรายได้เป็นเงินสดไม่แน่นอน และไม่มี statement หรือกลุ่มลูกค้าที่ถูกแบล็คลิสต์ในเครดิตบูโร เป็นต้น

สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ
รายย่อยที่เคยประสบกับภาวะขาดสภาพคล่องอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจแต่
ปัจจุบันธุรกิจมีศักยภาพในการดาเนินต่อไปได้ หรือ สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย
ให้สามารถมีสถานประกอบธุรกิจเป็นของตนเองหรือเพิ่มสถานประกอบธุรกิจจากที่มี
อยู่เ ดิม โดยมีหลั กประกัน ในการขอสิน เชื่อ ได้ แก่ ที่ดิน ว่างเปล่ าซึ่ง เป็น ที่ดิน ที่ถื อ
กรรมสิทธิ์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาทิเช่น บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ สถานประกอบการ
สานักงาน ร้านค้า โชว์รูม โกดัง เป็นต้น

สามารถนาทองคามาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที ระยะเวลาการ
กู้ยืม 18 เดือน ต่อสัญญาพร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
2. สิ น เชื่ อ ทองทั น ใจ คื อ สิ น เชื่ อ ที่ ลู ก ค้ า น าทองค ามาเป็ น
หลักประกันเพื่อเปิดวงเงินสดพร้อมใช้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับบัตร
ATM ที่ ส ามารถเบิ ก ใช้ ว งเงิ น ผ่ า นตู้ ATM ของธนาคารไทย
เครดิต และ ธนาคารกรุงไทยได้ฟรี ไม่จากัดจานวนครั้ง (ในเขต
พื้น ที่) และสามารถเบิ กใช้ วงเงิน ผ่า นตู้ ATM ธนาคารอื่ น ๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าธนาคารได้เสนอบริการสินเชื่อบุคคลที่มี

ทุก ธนาคารฟรี 5 ครั้ ง แรกของเดื อ น ปลอดภั ย ทองคาอยู่ ใ น

ทองคาเป็นหลักประกัน 2 รูปแบบ คือ

ความดู แ ลของธนาคาร ประหยั ด ไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า เช่ า ตู้ นิ ร ภั ย
สะดวกกับวงเงินสดพร้อมใช้กดได้ทันใจจากตู้ ATM หากไม่กด

1. สินเชื่อทองแลกเงิน สาหรับลูกค้าที่มีทองและมีแผนการใช้เงิน
อย่ า งชั ด เจน แต่ ยั ง ต้ อ งการเก็ บ ทองไว้ ใ ส่ ใ นโอกาสต่ า งๆ

เงินมาใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
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เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

สาหรับผูป้ ระกอบการทัง้ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพือ่ สนับสนุนการลงทุน ขยาย
กิจการเสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม โดยสามารถ
เลือกใช้บริการได้หลากหลายตรงใจ ทัง้ วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี ((Overdraft)
Overdraft) สาหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ วงเงินกู้ระยะสั้น ((Short
Short Term
Loan) ทีช่ ว่ ยเพิม่ สภาพคล่องและอานวยความสะดวกให้กบั กิจการทีต่ อ้ งการเงิน
ลงทุนหมุนเวียนและเงินทุนสาหรับการดาเนินงาน วงเงินกูร้ ะยะยาว ((Long
Long Term
Loan) สาหรับกิจการทีต่ อ้ งการแหล่งเงินทุนสาหรับใช้ในการลงทุนในธุรกิจ หรือ
ขยายธุรกิจ รวมถึงสินเชือ่ ธุรกิจในรูปแบบการเช่าซือ้ ((Leasing)
Leasing) แบบลดต้นลดดอก ได้แก่ สินเชือ่ เพือ่ เช่าซือ้ เครือ่ งจักร สาหรับใช้ในการดาเนินธุรกิจ
แม้แต่เครือ่ งจักรทีป่ ลอดภาระก็สามารถนามาขอสินเชือ่ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้

บริการทางการเงินสาหรับผู้ประกอบการร้านทองโดยเฉพาะ เป็น
ธนาคารเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสทากาไรของ
ธุรกิจ ด้วยทางเลือกใหม่ของการเพิ่มเงินลงทุน วงเงินสูงพร้อมใช้
ในทันที กับการตัดสินใจให้ธุรกิจเติบโตไม่สะดุด ทั้งทองคาขาขึ้น
และขาลง สะดวกอนุมัติไว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ปลอดภัย ทองคาอยู่
ในความดูแลของธนาคาร เพียงแต่นาทองคาแท่งหรือทองรูปพรรณ
มาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อต่อ
ยอดการลงทุนให้แก่ธุรกิจ

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง ((Factoring)
Factoring)
โดยทาสัญญาแบบมีสิทธิไล่เบี้ย ((With
With Recourse) เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554
สินเชื่อแฟ็กเตอริง เป็นสินเชื่อหมุนเวียนช่วยเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการรายย่อย และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจโดยให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าไม่
เกิน 120 วัน เมื่อมี การส่ง มอบสิ นค้าหรื อบริการ และวางบิ ลเรียบร้อยแล้ ว สามารถน า
เอกสารการค้า เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบกากับภาษี, ใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงิน
เป็นต้น มาขายให้กับธนาคารพร้อมโอนสิทธิการรับเงิน โดยธนาคารจะให้วงเงินแฟ็กเตอริง
ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าในใบแจ้งหนี้หลังจากส่งเอกสารการค้าเข้ามาขาย ส่วนที่เหลือ
ธนาคารจะจ่ายคืน เมื่อได้รับการชาระเงินจากลูกหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว
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ธนาคารแบ่ ง เงิ น ฝากออกแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม เงิ น ฝากแบบปกติ ทั่ ว ไป ((General
General deposit) และกลุ่ ม เงิ น ฝากแบบพิ เ ศษ
(Structured deposit) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางเงินของลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ารายย่อย เพิ่มทางเลือกในการออม และเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับลูกค้าได้ ทั้งในเรื่องการสร้ าางง
วินัยในการออมเงิน แต่ยังคงความคล่องตัวในการเบิกใช้ยามฉุกเฉิน พร้อมอัตราดอกเบี้ยสูง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์เงินฝากปกติทั่วไป เป็นการผสมผสานจุดเด่นของบริการฝากประจากับออมทรัพย์ไว้ด้วยกัน เพื่อรองรับและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เช่น มีการจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า การจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ให้อัตราดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ เป็นต้น

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจา และได้รับ
ความคล่องตัวสูงแบบออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยรายเดือน สะดวกฝาก ถอนได้
ทุกวัน ไม่มีข้อจากัด ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยมาก สามารถฝากผ่าน
ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 สาขา พร้อมเบิกใช้สะดวกผ่านบัตร ATM

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจา
โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายขนาด ตั้งแต่ 50,000 บาท 100,000
บาท 300,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท และสามารถเลือก
ระยะเวลาการรักษายอดการฝาก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการฝากอย่างเต็มที่
พร้อมคล่องตัวแบบออมทรัพย์ ถอนก่อนระยะเวลาที่กาหนดได้ โดยได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ปกติ
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บัญชีเงินฝากที่กระตุ้นและเสริมสร้างวินัยในการออมให้กับลูกค้าราย
ย่อยได้เป็นอย่างดี โดยที่ลูกค้าจะได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร พร้อมรับ
ดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36
เดือน นาฝากในลักษณะการทยอยฝาก เดือนละเท่าๆกัน เริ่มต้นเพียง
เดือนละ 1,000 บาท ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม ด้วยบัตร
ฝากเงินทันใจ ที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ ที่ส่งเสริมการเก็บออมให้กับลูกค้าที่ต้องการเงินก้อน เพื่อ
ใช้จ่ายตามที่ต้องการได้ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ เหมือนฝากประจา โดยทยอยฝาก
รายเดือน (งวด) ละเท่าๆกัน เริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 24 เดือน
(งวด) พร้อมความคล่องตัวแบบออมทรัพย์ที่สามารถถอนใช้ได้ในระหว่างระยะการฝากตาม
เงื่ อ นไขที่ ก าหนด หรื อ สามารถขาดฝากได้ แต่ ต้ อ งน าฝากกลั บ เข้ า มาก่ อ นครบก าหนด
ระยะเวลาที่กาหนด

บัญชีที่ให้ความคล่องตัวกับผู้ฝากที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนจานวนมาก ทั้ง
สะดวก และปลอดภั ย ในการเบิ ก ถอนเงิ น ด้ ว ยเช็ ค และตรวจสอบ
รายการเดินบัญชีผ่าน Statement ที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกเดือนพร้อมรับ
ดอกเบี้ยรายเดือน จึงหมดห่วงเรื่องการบริหารผลตอบแทน โดยการโอน
เงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน
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นอกจากผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ ธนาคารยังคงมุ่งให้บริการทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานของลูกค้า ทั้งบุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล ทุกช่วงวัย โดยใช้เป็นบัญชีที่รองรับธุรกรรมใช้จ่ายหมุนเวียน เพื่อการเก็บออม หรือเพื่อการใช้จ่าย ตามคว
ตามความ
าม
ต้องการทางเงินของลูกค้า

เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่มีสมุดคู่ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การรับฝากเงินเพื่อทาธุรกรรมฝาก ถอนหรือโอน เหมาะสาหรับบุคคลที่
ต้องการออมเงินระยะสั้น และมีการหมุนเวียนเงินใช้จ่ายประจา สะดวก
คล่อ งตัว ยิ่งขึ้ นด้ วยบั ตร ATM สามารถใช้ ควบคู่ไปกับ ผลิต ภัณฑ์ หรื อ
บริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชาระ
ค่าสินค้าและบริการต่างๆ

บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ใ ห้ อั ต ราดอกเบี้ ย สู ง ตลอดระยะเวลาการฝาก มี
ระยะเวลาให้เลือกฝากได้ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 36 เดือน ทั้งรูปแบบสมุด
คู่ฝาก ((Passbook)
Passbook) หรือ ใบรับฝากเงิน ((Fixed
Fixed Deposit Receipt)

ธนาคารได้พัฒนาจุดให้บริการของที่ทาการไปรษณีย์ 1,400 แห่งทั่วประเทศ ให้
สามารถรับฝากและถอนเงินแบบ On
On--Line ได้เช่นเดียวกับจุดบริการสาขาของ
ธนาคาร เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าในการทารายการฝากเงินเข้า
บัญชีทันที (Real Time)
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ในปี 2554 ที่ ผ่ า นมา ธนาคารได้ มี ก ารจั ด โปรโมชั่ น เพื่ อ



โปรโมชั่นฉลองครบรอบธนาคาร 4 ปี

ส่งเสริมการฝากเงิน และ การลงทุนในตั๋วแลกเงิน อย่างต่อเนื่อง



โปรโมชั่นงาน MONEY EXPO 2011



โปรโมชั่นส่งเสริมการลงทุนในตั๋วแลกเงินของธนาคาร

ตลอดปี เพื่อตอกย้าแบรนด์ธนาคารให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าเงินฝากรายใหม่ด้วย อาทิ


โปรโมชั่น เปิ ดสาขาใหม่ 3 สาขา ได้ แก่ สาขาสะพานใหม่
ตลาดยิ่ง เจริญ สาขางามวงศ์ วาน ศูน ย์ก ารค้า เดอะมอลล์
และสาขาอ้อ มใหญ่ บิ๊ก ซี ซูป เปอร์เ ซนเตอร์ เพื่อ สร้ างฐาน
ลูกค้า และ สร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก
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การลงทุนในกองทุนรวม เป็นทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร โดยอาจจะ
ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากได้

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป การออมเงินในรูปการฝากเงินจะได้รับความ

คุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางการบริหารเงินโดยจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อกระจา
กระจายย
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในจุดบริการเดียวกัน และเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ธนาคารขอรับใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลง
ลง--0022
0022--01 การจาหน่ายหน่วยลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จากัด และ
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ในปี 2554 ธนาคารได้เป็นตัวแทนจาหน่ายกองทุนรวมของบริษัท
หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ ง ศรี จ ากั ด เพิ่ ม อี ก 1 บริ ษั ท โดย
ธนาคารมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการให้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการเงิ น ที่
ตอบสนองการลงทุนของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และมีผลิตภัณฑ์ให้
ลูกค้าเลือกลงทุนได้หลากหลาย รวมถึง สามารถบริหารพอร์ตของ
ลูกค้าได้อย่างครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก กลุ่มลูกค้าเงินฝากของธนาคาร โดย

กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ((Retirement
Retirement Mutual Fund:

การจั ดแบ่ ง กลุ่ม ลู ก ค้ า แบ่ ง ตามวั ต ถุป ระสงค์ ใ นการลงทุ น และ

RMF) คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออม

ระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า

และการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สาหรับการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์การลงทุน ประเภทกองทุนที่นาเสนอให้ลูกค้า
เงินฝาก ดังนี้

เกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุน
รวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับ

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวมที่มีนโยบายการ

การยกเวันภาษีเงินได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึง

ลงทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ หรือเงินฝาก ตามที่สานักงาน

ประเมิน หรือ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงิน

ก.ล.ต. กาหนด หรือเห็นชอบ เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่า

ลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบาเหน็จบานาญ

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายการ

ข้าราชการ แล้วแต่กรณี

ลงทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุน ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
หรือเห็นชอบ เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
กองทุนรวมแบบผสม ที่มีนโยบายการลงทุนผสมกันระหว่างตรา
สารหนี้และตราสารทุนเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ใน
ระดับปานกลาง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ((Long
Long Term Equity Fund: LTF) คือ
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น
เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นผู้ ล งทุ น สถาบั น ที่ จ ะลงทุ น ระยะยาวในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน หรือ
สูงสุ ดไม่เกิ น 500,000 บาท ผู้ลงทุน จะได้ รับประโยชน์จ ากการ
ประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน
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วันที่

การขยายเครือข่ายสาขา

20 ก.ค.

เปิดดาเนินการสาขาสะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ เป็นสาขาลาดับที่ 14

19 ส.ค.

เปิดดาเนินการสาขางามวงศ์วาน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ เป็นสาขาลาดับที่ 15

1 ก.ย.

เปิดดาเนินการสาขาอ้อมใหญ่ บิก๊ ซีซเู ปอร์เซ็นเตอร์ เป็นสาขาลาดับที่ 16
วันที่

กิจกรรมสาคัญในรอบปี 2554

18 ม.ค.

แคมเปญเงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง 4% ต่อปี ฉลองครบรอบ 4 ปี

24 ม.ค.

ลงนามโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษา ระหว่าง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด(มหาชน)และ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

29 มี.ค.

ภารกิจพลิกชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ณ ตลาดบองมาร์เช่ (แถลงข่าวผลประกอบการและแคมเปญ)

4 เม.ย.

สินเชื่อพลิกชีวติ คนร้อนเงิน "ทองแลกเงิน" ภายใต้แคมเปญภารกิจพลิกชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

26 เม.ย

ร่วมลงนามสัญญา Bank@Post ให้บริการฝากเงิน ผ่านไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 สาขาด้วยระบบออนไลน์ ณ
บริษัทไปรษณีย์ไทย

29 เม.ย.

สินเชื่อพลิกชีวติ คนร้อนเงิน "ทองแลกเงิน" แจกฟรี 2 ต่อ ต่อที่ 1 วงเงินสูง 19,000 บาท : ทองคาหนัก 1 บาท
(ตามประกาศราคาทอง ณ วันนัน้ ) ต่อที่ 2 พัดลมตัง้ โต๊ะ ขนาด 12 นิ้ว

20 พ.ค.

ร่วมลงนามสัญญากับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนอยุธยา จากัด(AYF) ขยายบริการทางการเงินเพื่อนัก
ลงทุน เพิ่มช่องทางบริการเพื่อความหลากหลายให้แก่ลูกค้าธนาคารณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

20 พ.ค.

ร่วมลงนามสัญญา โครงการค้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)ระยะที่ 3
กับบสย. ณ โรงแรมบันยันทรี

4 ก.ค.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินสถาบันการเงิน โดยนาสิทธิในบาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้เงิน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

25 พ.ย.

โครงการค้าประกันสินเชื่อ SMEs ที่ประสบอุทกภัย(F11) ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น

16-18 ธ.ค.

ร่วมกิจกรรมออกบูธ งาน Thailand Smart Money ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ิ์
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เป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ ท าธุ ร กรรมภายในขอบเขตใบอนุ ญ าตประกอบการ

ประเภทธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
ทุนจดทะเบียน

1, 000,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ว

1,000,000,000 บาท

หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว

100,000,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว

-ไม่มี -

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

10 บาท

ทุนจดทะเบียนในปี 2554
ทุนจดทะเบียน

3, 000,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ว

2,000,000,000 บาท

หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว

200,000,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว

-ไม่มี -

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

10 บาท

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารจะต้องป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่ง ธปท. ได้มีหนังสือที่ ฝกก.(02)
270/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีประจาปี 2554 ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจาก
สานักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายนิติ

จึงนิจนิรันดร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ

2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ
3. นายชวาลา

เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

ความสัมพันธ์กับธนาคาร
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับธนาคาร
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สานักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400

สานักธุรกิจรัชดาภิเษก
อาคารไทยประกันชีวติ ถ.รัชดาภิเษก
รถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีศนู ย์วฒ
ั นธรรม

123 ชัน้ 1 อาคารไทยประกันชีวติ ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

สาขาห้วยขวาง
ใกล้สามแยกตลาดห้วยขวาง

1998/4
1998/4--5 ถ. ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320

สาขารังสิต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ชัน้ 2 ฝัง่ เซ็นทรัล

ห้องเลขที่ PLZ.2.SHP030 ชัน้ 2 เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

วันเวลาทาการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 00--2697
2697--5454
โทรสาร 00--2642
2642--3112
ผูจ้ ดั การสาขา คุณวัชรา เพชรระนอง

วันเวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 18.30 น.
โทรศัพท์ 00--2692
2692--9971
9971--3
โทรสาร 00--2692
2692--9982
ผูจ้ ดั การสาขา คุณวัชรา เพชรระนอง

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ถ. พหลโยธิน ตาบลประชาธิปตั ย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
วันเวลาทาการ ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น.
โทรศัพท์ 00--2958
2958--5276
5276--9
โทรสาร 00--2958
2958--5377
ผูจ้ ดั การสาขา คุณวัชรียา ฤกษ์อร่าม
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สาขาบางแค
ตลาดบางแค ใกล้ทา่ รถเมล์สาย
หนองใหญ่-บางบอน

เลขที่ 297 ถ. เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160

สาขานครปฐม
ตรงข้ามท่ารถเมล์ขาว ตลาดล่าง

17
17--18 ถ. บ่อเริม่ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

สาขาสมุทรปราการ
หน้าตลาดสดวิบลู ย์ศรี บริเวณท่าเรือ
ข้ามฟากสมุทรปราการ

66/9 ถ. ศรีสมุทร ต.ปากน้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

วันเวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 18.30 น.
โทรศัพท์ 00--2801
2801--2251
2251--3, 00--28012255
โทรสาร 00--2801
2801--2254
ผูจ้ ดั การสาขา คุณทีปกร ใจเพ็ชร์

วันเวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 034
034--219
219--695
695--8
ผูจ้ ดั การสาขา คุณเทวินทร์ บุบผาคา

วันเวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 00--2730
2730--9161
9161--3
โทรสาร 00--2730
2730--9159
ผูจ้ ดั การสาขา คุณมัญชุสา ชาตยาภา

สาขารามอินทรา ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ 2071 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 587 , 589 ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์
ชัน้ 2 ฝัง่ อาคารจอดรถ พระจันทร์
ถ. รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
วันเวลาทาการ ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น.
โทรศัพท์ 00--2947
2947--5656 , 00--2947
2947--5694
5694--95
โทรสาร 00--2947
2947--5680
ผูจ้ ดั การสาขา คุณสมฤดี โพธิส์ วุ รรณ

สาขาชลบุรี
ใกล้ทจี่ อดรถทัวร์ ตรงข้ามตลาด
หนองมน

177, 179 หมู่ 6 ถ. สุขมุ วิท ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

สาขาบางกะปิ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ชัน้ 2 ตรงข้ามเอ็มเค สุกี้

ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 22SS-C13A เลขที่ 3522 ถ. ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ เขตบางกะปิ

สาขาบางพูน
อาคารไทยประกันชีวติ ถ.รังสิตปทุมธานี ก่อนถึงทางด่วนบางพูน

418
418--419 หมู่ 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 10200

วันเวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 00--3839
3839--4906 (เบอร์หลัก) , 00--3839
3839--4518, 00--3839
3839--4511, 00--3839
3839--4867
โทรสาร 00--3839
3839--4572
ผูจ้ ดั การสาขา คุณสุกฤษฎิ์ เทพวิไล

กรุงเทพมหานคร 10240
วันเวลาทาการ ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น.
โทรศัพท์ 00--2704
2704--7500, 00--2704
2704--7891
7891--3
โทรสาร 00--2704
2704--7894
ผูจ้ ดั การสาขา คุณอดิศร คงมณี

วันเวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
โทรศัพท์ 00--2567
2567--1956
1956--7
โทรสาร 00--2567
2567--1958
ผูจ้ ดั การสาขา คุณวัชรียา ฤกษ์อร่าม
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สาขาศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
ชั้น 2 Banking Zone

ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 2 C001 เลขที่ 61 ถ. ศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์คแขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วันเวลาทาการ ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น.
โทรศัพท์ 00--2787
2787--1724, 00--2787
2787--1725
1725--6
โทรสาร 00--2787
2787--1727
ผูจ้ ดั การสาขา คุณมาริษา เทพรักษา

สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร์
อาคาร พีเอส ทาวเวอร์
ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)

36/11 ชัน้ G อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ถ. สุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

สาขาสานักธุรกิจเยาวราช
ตรงข้ามคลองถมเยาวราช

เลขที่ 222 - 224 ถ. เยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

สาขาสะพานใหม่ ตลาดยิง่ เจริญ
ทางเข้าลานจอดรถ 4

เลขที่ 259/99 หมู่ 7 ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สาขางามวงศ์วาน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ชัน้ 3

เลขที่ 30/39
30/39--50,639 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 3 เอส
เอส--ซี 4บี ชัน้ 3 ตาบลบางเขน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์

สาขาอ้อมใหญ่ บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ใกล้ทางเข้าลานจอดรถ ตรงข้ามเอ็มเค

17/17 หมู่ 8 ห้องเลขที่ จีเจเอ 001/3 ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน นครปฐม 73160

กรุงเทพมหานคร 10110
วันเวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 – 19.00 น.
โทรศัพท์ 00--2261
2261--9958
9958--9
โทรสาร 00--2261
2261--9957
ผูจ้ ดั การสาขา คุณวัชรา เพชรระนอง

วันเวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
โทรศัพท์ 00--2222
2222--3760
3760--1, 00--2222
2222--3180
3180--1
โทรสาร 00--2222
2222--3120
ผูจ้ ดั การสาขา คุณจิรโชติ คุณอนันทวณิช

วันเวลาทาการ จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
โทรศัพท์ 00--2522
2522--7399,
โทรสาร 00--2522
2522--7398
ผูจ้ ดั การสาขา คุณธนัท สืบสมาน

อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วันเวลาทาการ จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 19.30 น.
โทรศัพท์ 00--2550
2550--0690
0690--2
โทรสาร 00--2550
2550--0693
ผูจ้ ดั การสาขา คุณรัตนา อินทรหนองไผ่

โทรศัพท์ 00--2431
2431--2590
2590--92
โทรสาร 00--2431
2431--2589
ผูจ้ ดั การสาขา คุณเทวินทร์ บุบผาคา
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ข้อมูลบริษัทในเครือ (ธนาคารเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50)
ธนาคารได้ขยายธุรกิจผ่านการซื้อกิจการ บริษัท ธนบรรณ จากัด ซึ่งเป็นผู้ดาเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีส่วนแบ่ง
การตลาด ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เป็นอันดับ 3 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
โดยถือหุ้น ร้อยละ 99.99 เป็นเงินลงทุนรวม 571.22 ล้านบาท
ข้อมูลบริษัท ธนบรรณ จากัด
ประเภทธุรกิจ

ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ธันวาคม 2552

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่อรายย่อ ย จ ากัด (มหาชน) ลงทุน เข้า ซื้อกิ จการโดยถือหุ้ นในอัตรา
ร้อยละ 99.99

หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว

5,650,000 หุ้น ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มูลค่าหุ้นละ

100.00 บาท

ทุนจดทะเบียนในปี 2554
ทุนจดทะเบียน

565,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ว

565,000,000 บาท

หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว

5,650,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

100.00 บาท

สานักงานสาขา
สานักงานใหญ่

เลขที่ 121 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้องชุดเลขที่ 121/76 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 00--2248
2248--2525
โทรสาร 00--2248
2248--6889
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สาขาบางพูน

เลขที่ 418
418--419 หมูท่ ี่ 6 ถ. รังสิต-ปทุมธานี ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2567
2567--2617
2617--8, 00--2567
2567--2923
2923--5
โทรสาร 00--2567
2567--2923

สาขาอ้อมใหญ่

เลขที่ 47/3 หมูท่ ี่ 4 ถ. เพชรเกษม ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429
2429--0970, 00--2429
2429--0994
โทรสาร 00--2429
2429--0994

สาขาบางปู

เลขที่ 9/19
9/19--20 หมูท่ ี่ 5 ถ. สุขมุ วิท ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2389
2389--1717
1717--20
โทรสาร 00--2389
2389--1718

สาขาชลบุรี

เลขที่ 177, 179 ชัน้ 3 ถ. สุขมุ วิท ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ 00--3839
3839--4224
โทรสาร 00--3839
3839--4225
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ข้อมูลบริษัทอื่น (ธนาคารเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
- ไม่มี -
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