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รายงานจากคณะกรรมการธนาคาร 
การดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการในรอบป 2553 

กาวสูปที่ส่ีดวยผลประกอบการที่เปนกําไร แมชวงคร่ึงปแรกจะมีปจจัยลบจากเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
ในประเทศ  ธนาคารสามารถเพิ่มฐานลูกคาเงินฝากจากส้ินป 2552 จํานวน  23,576 บัญชี เปน  34,662 บัญชี  ณ   ส้ินป 2553 
คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 47 และฐานลูกคาสินเช่ือจากส้ินป 2552 จํานวน 35,726 ราย เปน 43,812 ราย  
 ณ  ส้ินป 2553  คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 23  ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการใชเงินกองทุนดีขึ้น  เนื่องจากวงเงินลูกคา 
ที่เขาเกณฑรายยอยเพิ่มขึ้นจาก 9.18 ลานบาท ตอรายในป 2552 เปน 16.30 ลานบาท ตอรายในป 2553  หรือเพิ่มขึ้น 
กวารอยละ 77 สงผลใหสัดสวนสินเช่ือที่เขาเกณฑรายยอยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 73 เปนรอยละ 82  

การบริหารสินทรัพยและหนี้สินเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลใหโครงสรางรายไดมีเสถียรภาพ และมีสภาพคลอง
เพียงพอตอการรองรับความเส่ียง กลาวคือ ณ ส้ินป 2553 สัดสวนสินเช่ือตอเงินฝาก (L/D ratio) เทากับรอยละ 115 และ
สามารถบริหารโครงสรางเงินฝากและสินเช่ือใหมีสัดสวนของอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว รองรับการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินไดอยางเหมาะสม  บริหารใหเกิดผลตางของดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายสูงขึ้นกวาป 2552  
จากรอยละ 3.56 เปน รอยละ 4.34  และจํานวนลูกคาที่มีเงินฝากนอยกวาหรือเทากับ 10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 23,576 ราย  
เปน 34,662 ราย โดยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 99 ของจํานวนลูกคาทั้งหมด  จํานวนเงินฝากเฉล่ียตอราย ลดลงจาก 0.44  
ลานบาท ในป 2552 เหลือ 0.42 ลานบาท  ในป 2553   

  สินเช่ือขยายตัวเพิ่มถึงรอยละ 56 เงินฝากขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 43  ทําใหสินทรัพยของธนาคาร ณ ส้ินป  2553 
เทากับ 16, 807 ลานบาท เพิ่มจาก ส้ินป 2552 ที่มีจํานวน 11,394 ลานบาท ถึงรอยละ 48 โดยมีสัดสวนสินเช่ือดอยคุณภาพ
ตอเงินใหสินเช่ือรวม (Gross NPL / Total Loans) เทากับรอยละ 1.72 ตํ่ากวาคาเฉล่ียรอยละ 3.89 ของระบบธนาคารพาณิชย 
และฐานะเงินกองทุนม่ันคงที่อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงรอยละ 14.39 

ผลประกอบการที่มีกําไรสวนหนึ่งมาจากการลงทุนในบริษัทธนบรรณ จํากัด ที่ใหผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว 
โดยบริษัทมีผลการดําเนินงานเติบโตอยางตอเนื่อง ป 2553 มีสินทรัพยจํานวน 656 ลานบาท เงินใหสินเช่ือ 666 ลานบาท 
รายไดรวม 235.25 ลานบาท มีผลกําไร 39.79 ลานบาท 

ป 2553 ธนาคารมีสินทรัพยจํานวน 16,807 ลานบาท เงินใหสินเช่ือจํานวน 13,845 ลานบาท รายไดรวม 876 
ลานบาท มีผลกําไรสุทธิ 52 ลานบาทอัตรากําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน รอยละ 4.45  ธนาคารไดมีการเปล่ียนแปลงโลโกใหม 
เปนปลาตะเพียน ที่ส่ือความหมายถึงความม่ังค่ัง สมบูรณ การเจริญเติบโต และเปล่ียนชุดเคร่ืองแบบพนักงานเปนเส้ือเช้ิต 
สีเทา เสริมสงใหพนักงานมีบุคลิกที่ปราดเปรียว คลองแคลว  วองไว เสมือนปลาตะเพียนแหวกวายในสายน้ําที่ไหลไมหยุดนิ่ง  

การดําเนินธุรกิจสําหรับป 2554 

ธนาคารใชกลยุทธ 4 S ไดแก พนักงานใหบริการดวยใจ (Smart Service) ผลิตภัณฑที่ใหบริการมีขั้นตอนไมยุงยาก 
รวดเร็ว (Speedy Simple Process) มุงกลุมลูกคาที่ชัดเจน (Specific Customer) และบริหารใหเกิดผลกําไรที่ย่ังยืน  
(Sound Performance) โดยป 2554 มีเปาหมายอัตรากําไรสุทธิตอสวนผูถือหุนมากกวารอยละ 10 
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คณะกรรมการตระหนักเสมอวาธนาคารคือหัวใจของระบบเศรษฐกิจ การเปนธนาคารเพื่อรายยอยคือภารกิจ 
ที่สงเลือดไปหลอเล้ียงเสนเลือดฝอยตาง ๆ  หรือกลุมลูกคารากหญาที่มีความเปราะบางจึงตองดําเนินธุรกิจ และบริหารงาน
ดวยความรอบคอบ ใสใจในการบริหารความเส่ียง และเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย  ที่นําความสบายใจแกผูมาใชบริการ 

ทายสุดนี้  ขอใชบทกลอนส่ือความหมายถึงภารกิจของธนาคารในการสรางความสุขแกครอบครัวไทย  
ที่แตงโดยนายสุขสรรค รตเวสสนันท  พนักงานของธนาคาร เปนการแสดงความขอบคุณแกผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน   
ที่ไดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ จนกาวสูปที่ 5 และขอใหการสนับสนุนคงมีตอเนื่องไปเพื่อใหธนาคารเติบโต 
อยางย่ังยืนเปนธนาคาร 100 ป เปนตํานานของการเกิดธนาคารเพื่อรายยอย  

     ปลาตะเพียนชางเวียนชางแวะวาย            คือความหมายแหงชีวิตอันสรางสรรค 

               เกิดเปนคนจงอุตสาหสูฝาฟน                         รูขยันหม่ันเพียรเฉกเชนปลา 

               ดวยประกอบสัมมาอาชีวะ                         เอาชนะอุปสรรคอยางหาญกลา 

                          มุมานะเก็บออมไวไมรอชา                         เพื่อชีวิตที่กาวหนาและม่ันคง 

                ไทยเครดิตมิตรแทพรอมเคียงขาง                         รวมสรรคสรางชีวิตงามตามประสงค 

                  มอบความสุขทุกชวงวัยใจจํานง                          เพื่อเสริมสงครอบครัวไทยใหย่ังยืน      

 

นายวานิช  ไชยวรรณ 

ประธานกรรมการธนาคาร 
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รายงานของฝายจัดการ 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย นับเปนธนาคารนองใหมที่สุดของวงการธนาคาร เปนธนาคารที่ใหความสําคัญ 
ตอกลุมลูกคารายยอย  ในรอบป 2553 ที่ผานมา ประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก ตางประสบปญหาในหลายๆดาน  
ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอยางมาก  
นับวาเปนวิกฤตที่ทุกธุรกิจตองฝาฟนใหผานพนมรสุมตางๆไปใหได   ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย ก็เชนเดียวกัน  
โดยผลประกอบการในรอบป  2553 ที่ผานมานั้น ไดแสดงให เห็นถึงศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  
ดวยผลประกอบการที่เปนไปตามเปาหมาย ส้ินป 2553 ธนาคารมีกําไรสุทธิรวม 52 ลานบาท  

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย เปดดําเนินการกาวเขาสูปที่  4 โดยในป 2552  ธนาคารไดถึงจุดคุมทุน 
ดวยระยะเวลาต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินการเพียง 2 ป 9 เดือนเทานั้น และเติบโตอยางตอเนื่องตลอดมาดวยการเขาถึงลูกคา 
รายยอยที่เปนเปาหมายของธนาคารอยางแทจริง โดยใหบริการที่เปนเลิศ แตกตางทั้งทางดานผลิตภัณฑดานเงินฝาก และ
ผลิตภัณฑสินเช่ือ ธนาคารพรอมที่จะสรางความสุขทุกชวงชีวิตของคนไทย มุงม่ันที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกคารายยอย
ใหมีโอกาสเขาถึงสถาบันการเงิน  

ความสําเร็จของธนาคารที่ผานมา เปนเพราะธนาคารไดปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปล่ียนแปลงและผันผวนอยูตลอดเวลา จนเปนที่ไววางใจจากลูกคาเปนอยางดี  ยึดหลักลูกคาเปนศูนยกลาง วิเคราะห 
ความตองการของกลุมลูกคาเพื่ อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางครบครัน  เชน สินเ ช่ือทองแลกเงิน  
ซ่ึงธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย เปนธนาคารแหงแรก และเพียงแหงเดียว ที่ใหบริการสินเช่ือที่มีทองคําเปนหลักประกัน 
และไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคาเสมอมา , สินเช่ือเชาซ้ือรถยนตแบบลดตนลดดอก ที่เสนอความแตกตางใหกับลูกคา  
อีกทั้งสินเช่ือที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหกลุมลูกคารายยอยสามารถสรางงานสรางอาชีพ  เชน สินเช่ือเพื่อคนคาขาย
เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับธุรกิจของลูกคาในสภาวะเศรษฐกิจที่ ผันผวน นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑสินเช่ืออื่นๆ 
ที่ตอบสนองตรงใจลูกคา เชน สินเช่ือเพื่อการรักษาพยาบาล สินเช่ือเพื่อการศึกษา และสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย เปนตน 

ธนาคารมีจุดเดนการบริหารจัดการในรอบป 2553 ที่ผานมา 8 ประการไดแก 
1. ผลสําเร็จจากการลงทุนในบริษัทธนบรรณ จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจเชาซ้ือรถจักรยานยนต 
2. การบริหารสินทรัพยและหนี้สินที่ดี กอใหเกิดรายไดที่มีเสถียรภาพ 
3. ขยายฐานลูกคารายยอยเงินฝากภายใตการบริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการบังคับใชการ

ลดจํานวนเงินบัญชีเงินฝากตอรายตอสถาบันการเงินที่เร่ิมใชเกณฑของพรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก 
4. การบริหารสภาพคลองเพียงพอตอการรองรับความเส่ียง  
5. การบริหารตนทุนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลตางอัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิแสดงการเขาสูการประหยัดตอขนาดมากขึ้น   
6. คุณภาพสินทรัพยที่ดี  
7. มีชองทางบริการผานสาขาธนาคาร 13 สาขา และเครือขายพันธมิตรกวา 49,000 แหงทั่วประเทศ และ 
8.  การจัดการทรัพยากรบุคคลที่กอประสิทธิผล 

*** หมายเหตุ : ไดแสดงขอมูลตามรายละเอียดอยูทายของรายงานประจําป 
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สําหรับแผนงานในอนาคต ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย ยังคงมุงม่ันที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน
ของกลุมลูกคารายยอยดวยการออกผลิตภัณฑที่สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพของลูกคา จึงนับไดวาธนาคารไทยเครดิต 
เพื่อรายยอย เปนธนาคารที่เกิดมาเพื่อรายยอยอยางแทจริง และพรอมที่จะกาวเคียงขางลูกคาอยางซ่ือสัตยตลอดไป 

 

 

 

นายจุลประชา สุนทรศารทูล นายมงคล   ลีลาธรรม 

                ประธานกรรมการบริหาร                           ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน 
โดยผูอํานวยการอาวุโสกลุมตรวจสอบและกํากับ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายนาม ดังนี ้

1.นายสุวิช นิวาตวงศ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2.นายเมธา สุวรรณสาร  กรรมการตรวจสอบ 
3.นายชัยชาญ วิบุลศิลป  กรรมการตรวจสอบ (ลาออก วันที่ 31 มีนาคม 2553) 
4.นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ (เร่ิมตําแหนง วันที่ 30 เมษายน 2553) 
และ นายชลัช โลกิตถจริยา  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 2 ฝายงาน คือ  ฝายตรวจสอบ และฝายกํากับและสอบ
ทานสินเช่ือ เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินใหบรรลุเปาหมายตามหลักธรรมาภิบาล
โดยอาศัยระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและมีการกํากับการปฏิบัติงานใหสอดคลองตามกฎเกณฑของธนาคาร
และของทางการ   
 
 
 ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง เพื่อรายงาน
ผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการธนาคารไดรับทราบเปนประจํา ตลอดจนมีการประชุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบ  
รวม 8 คร้ัง มากกวาที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของฝายงาน 
ภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง สรุปภารกิจที่สําคัญ ไดดังนี ้

1. การตรวจสอบภายใน  เพื่อสรางระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจําปและสอบทานรายงานการตรวจสอบซ่ึงครอบคลุมงานตรวจสอบดานทั่ วไป งานตรวจสอบสาขา 
งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานตรวจสอบการบริหารจัดการ โดยไดเสนอแนะ ติดตาม และ
ประเมินผลทุกไตรมาส 

2. การควบคุมภายใน  เพื่อสรางความม่ันใจวาระบบการควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน 
ไมมีขอบกพรองและครบถวนตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย อาทิ การจัดโครงสรางขององคกร แบงแยก
หนวยงานใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมซ่ึงกันและกันอยางเหมาะสม มีคณะกรรมการและหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
เร่ืองการบริหารความเส่ียง การจัดทําขอมูลทางการเงิน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่กําหนด 

3. การสอบทานสินเช่ือ  ไดพิจารณาอนุมัติแผนงานสอบทานสินเช่ือประจําปและสอบทานรายงานการสอบทานสินเช่ือ 
โดยไดเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลทุกไตรมาส 

4. การทดสอบการดํารงอยูของทรัพยสิน เพื่อใหม่ันใจวาทรัพยสินของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินมีอยูจริง
และครบถวน ตลอดจนมีระบบควบคุมและปองกันมิใหทรัพยสินเสียหายจากการทุจริตและการเส่ือมสภาพ 
โดยมิสมควร 

5. สอบทานงบการเงินงวดคร่ึงปและงบการเงินประจําป2553 และประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูสอบบัญชี 
รวมทั้งพิจารณาขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี เพื่อให ม่ันใจวา รายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัท 
ในกลุมธุรกิจการเงินไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูล 
อยางเพียงพอ 
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6. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี โดยประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชีและเสนอความเห็นเก่ียวกับคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี ตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขออนุมัติแตงต้ัง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

7. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารฯ   โดยติดตามผลจาก กิจกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารฯ 
8. พิจารณาใหความเห็นชอบกฎบัตรและนโยบายการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ รวมทั้งใหความเห็นชอบ 

แผนกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป และไดติดตามงานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ อยางใกลชิด
เพื่อใหธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินมีการปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดของทางการ 

9. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานจัดทําคูมือ ระเบียบและคําส่ังธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน และ 
ไดติดตามการดําเนินงานตามแผนอยางใกลชิด เพื่อใหธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินมีการปฏิบัติงาน 
เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกรและมีการควบคุมภายในอยางรัดกุมเพียงพอ 

10. พิจารณาทบทวนและแกไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหครอบคลุมหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการกํากับดูแลและติดตามผลปฏิบัติงานของกลุมธุรกิจการเงิน ตามประกาศ ธปท. 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการสอบทานทุกดานแลว มีความเห็นวา คณะกรรมการรวมทั้งผูบริหาร 

ของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินถือนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีความมุงม่ัน
ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารปจจัย
ความเส่ียงที่สําคัญ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม การตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ และ 
มีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการสอบทานสินเช่ือและกํากับ 
การปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายที่ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินกําหนด ถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนด
ของทางการ และดูแลใหมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดมา 

 
 
 

นายสุวิช นิวาตวงศ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
ป 2553 คณะกรรมการสรรหามีการจัดประชุมรวม 4 คร้ัง วาระที่ทําหนาที่พิจารณาไดแก 
 

  พิจารณาผูมาทําหนาที่แทน นายชัยชาญ วิบุลศิลป กรรมการอิสระ ที่ย่ืนขอลาออกมีผลวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา นายศิริชัย  สาครรัตนกุล ทําหนาที่กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน โดยเร่ิมปฏิบัติหนาที่เม่ือธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบแลว มีผลต้ังแตวันที่  
30เมษายน 2553 

 
  ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูบริหาร ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 2 คน คือ  นายเอกวุฒิ   บุญปญญา  

และนายสุนทร  หาญเชาววรกุล เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย 
 

   การปรับเงินเดือนประจําป และการจายเงินพิเศษแกประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และ
กรรมการบริหารที่ชวยงานเต็มเวลา ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคลองกับผลการดําเนินงานของธนาคาร 
 

  การจายผลตอบแทนกรรมการ ป 2554 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรายงานผลการประชุมทุกคร้ังใหคณะกรรมการธนาคารทราบ 

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้  ในป 2553 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบั ติงานที่ไดรับมอบหมาย 
ดวยความระมัดระวัง  รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ ตลอดจนไดใหความเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานโดยใชหลักความเสมอภาค ยุติธรรม และ
โปรงใส เพื่อใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
 
 
 

นายเมธา สุวรรณสาร 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
1. โครงสรางการถือหุน 
1.1 หลักทรัพยของธนาคาร 

1.1.1 หุนสามัญ 
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  
โดยเปนทุนชําระแลวจํานวน 2,000,000,000 บาท 
 

1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
- ไมมี – 

 
1.2 ผูถือหุนรายใหญ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายช่ือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร 10 ลําดับแรก มีดังนี้ 

รายช่ือ             สัดสวน(%) 
1.บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด                        28.13  
2.บริษัท ฟอรจูนนา แคปปตอล จํากัด                           7.50  
3.บริษัท บานไทยเรียลเอสเตท จํากัด                           7.50  
4.บริษัท เวลลกลาส จํากัด                           7.50  
5.บริษัท วี.ซี.สมบัติ จํากัด                           6.25  
6.บริษัท จีแอลเอ็กซ บางกอก จํากัด                           4.11  
7.บริษัท ซีเอ็นที ลิเคอร จํากัด                           3.13  
8.บริษัท สุราสัมพันธ จํากัด                           3.13  
9.นางสาววีณา  ไชยวรรณ                           3.13  
10.นางชัชฎา  มาลากุล ณ อยุธยา                           3.13  

 
1.3 การจายเงินปนผลของธนาคาร 

การจายเงินปนผลของธนาคารตองเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และตามที่กฎหมายกําหนด 
และขอบังคับ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  กําหนดเร่ืองการจายเงินปนผลของธนาคารไวดังนี้  
“ ขอ 48. การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได  ในสวนที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  
หามจายเงินปนผล  เงินกําไรสวนที่ เหลือจากการจายเงินปนผลใหจัดสรรเงินสํารองตางๆ ไดตามแตคณะกรรมการ 
จะเห็นสมควร  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู ถือหุนไดเปนคร้ังคราว  เม่ือเห็นวาบริษัทมีกําไร 
สมควรพอที่จะทําเชนนั้น  และเม่ือไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมทราบในคราวตอไป 

การจายเงินปนผลนั้นใหกระทําภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติ   
โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนธนาคารและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย ” 
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1.4 การจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

ในป 2553 บริษัท ธนบรรณ จํากัด   บริษัทยอยที่ธนาคารถือหุน 99.9% มีการจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 5 คร้ัง 
เปนเงินจํานวน 42,443,520 บาท 
 
2. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ  

ในการดําเนินการของธนาคารเพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนของธนาคารที่กําหนดไววา  “  เราจะเปน Retail Bank ช้ันนํา
ที่นาเช่ือถือ  มีความคลองตัว  รวดเร็ว  และตอบสนองไดตรงใจลูกคา  ดวยทีมงานที่รักการใหบริการและการใช
เทคโนโลยีการบริหารอยางมืออาชีพ ” คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎหมาย ขอบังคับ และ
มติที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยกํากับดูแลงานเฉพาะดาน และ 
กล่ันกรองงานดังกลาวแทนคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โครงสรางและหนาที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคาร   ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน ดังนี ้
1. นายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ 
2. นายจุลประชา สุนทรศารทูล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสุวิช นิวาตวงศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเมธา สุวรรณสาร กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ  

 และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
5. นายศิริชัย            สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
6. นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล กรรมการ   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
7.    นายวิญู ไชยวรรณ กรรมการ  และกรรมการบริหาร   
8.     นางสาวกฤษณา  อรามกุลชัย กรรมการ  และกรรมการบริหาร 
9. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ   กรรมการบริหาร  และ 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  
  
หนาที่ความรับผิดชอบ  

ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน คณะกรรมการของธนาคารมีอํานาจและหนาที่ ตามขอบังคับของธนาคารขอ 31.  และ
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  เร่ืองโครงสรางคณะกรรมการเพื่อสงเสริม  ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย   
ซ่ึงแบงหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเปน 2 สวน คือสวนที่ เปนหนาที่ความรับผิดชอบหลัก และ 
หนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะ  อันไดแก 
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หนาที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร 
1.  กําหนดนโยบายการดําเนินงานทั้งหลายของธนาคาร และติดตามฐานะ และผลการดําเนินงานอยางใกลชิด  

 โดยจัดใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน นําขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับฐานะ  และการดําเนินงานของธนาคารทุก ๆ ดานเสนอตอ 
ที่ประชุมโดยสมํ่าเสมอ 

2. กําหนดขอบเขตการมอบอํานาจแกกรรมการ อนุกรรมการ และเจาหนาที่ธนาคารระดับตาง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกับ 
การควบคุมภายใน   การพิจารณาสินเช่ือ  การวิเคราะหความเส่ียง   การกอภาระผูกพัน   การซ้ือขายทรัพยสิน  และ 
การทํานิติกรรมตาง ๆ ในระดับที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร และประชาชน 

3. ดูแลมิใหธนาคาร ปฏิบัติผิดกฎหมายตาง ๆ โดยประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ   ตองนําเสนอ 
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวของรวมทั้งหนังสือเวียนตาง ๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการทันที
ที่ไดรับจากทางการ และตองรายงานเก่ียวกับการกระทําความผิดในขอกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอตอ 
ที่ประชุมโดยสมํ่าเสมอ โดยกรรมการตองเรงหาทางแกไขมิใหเกิดการกระทําผิดอีกตอไป 

4. จัดใหเจาหนาที่ธนาคารทําการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้ สินเช่ือ และภาระผูกพันตาง ๆ นําเสนอตอที่ประชุม 
โดยสมํ่าเสมอ และกรณีที่มีลูกหนี้ประสบปญหาตองกําหนดแนวทางการแกไขรวมทั้งติดตามความคืบหนาเปนประจํา 

5. ติดตามผลการตรวจสอบ และส่ังการของธนาคารแหงประเทศไทย และรายงานตาง ๆ ของผูสอบบัญชีภายนอก และ
ผูตรวจสอบกิจการภายในที่เกิดขึ้นทุกคร้ัง และตองกําชับใหมีการปฏิบัติตามคําส่ังการหรือแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ  
อยางเครงครัด  

6. ศึกษาและทําความเขาใจในบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
กําหนดแนวความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 
ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505  
ที่แกไขแลว ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่เก่ียวของ 

7. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร  รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน  
แผนงาน และงบประมาณของธนาคารตามที่ฝายจัดการเสนอ  

8.  กํากับควบคุมดูแลใหมีการบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่ กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของธนาคารและมติทีป่ระชุมผูถือหุน 

9.  จัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ  จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน  
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 

10. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา  เพื่อใหม่ันใจวากรรมการที่เปนผูบริหารและฝายจัดการดําเนินกิจการ
ตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว 

11. ดูแลใหเกิดความม่ันใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของธนาคารรวมถึงการแตงต้ังผูบริหารระดับสูง 
12. ดูแลใหฝายจัดการรายงานเร่ืองที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการ 

 
หนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร 
1.  ดูแลใหฝายจัดการมีการกําหนดนโยบาย   กระบวนการ    และการควบคุมทางดานการบริหารความเส่ียงประเภทตางๆ 

ที่เกิดขึ้น  โดยอยางนอยที่สุดจะตองครอบคลุมถึงความเส่ียงทางดานสินเช่ือ  ดานตลาด และการลงทุน สภาพคลอง  
การปฏิบัติงาน ช่ือเสียง กฎหมาย และกลยุทธ โดยคณะกรรมการตองทําหนาที่อนุมัตินโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวน       
กลยุทธการปฏิบัติจริงและนโยบายในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 
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2. พิจารณาอนุ มั ติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในองคประกอบ  
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆที่ไดแตงต้ังขึ้น 

3. ดูแลใหธนาคารกําหนดนโยบายเก่ียวกับการใหสินเช่ือ และการลงทุนแกบุคคลที่เก่ียวของกับธนาคาร 
4. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงานจากผูสอบบัญชีภายนอก และขอคิดเห็นจากฝายจัดการของธนาคารตอ

คณะกรรมการโดยไมลาชา  หากมีความลาชามากตองขอคําช้ีแจงจากฝายจัดการ 
5. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยใหความสําคัญตอ

สัดสวนหรือจํานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคาร 
6. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียงพอที่จะทําให

สามารถปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ 
7. กําหนด อํานาจ หนาที่ ของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ตลอดจนการออกระเบียบ คําส่ัง คูมือ

การปฏิบัติงาน ประกาศ และจัดทําหนังสือมอบอํานาจแจงแกบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
8. กําหนดใหกรรมการตองเขารวมประชุมอยางนอยที่สุดก่ึงหนึ่งของจํานวนคร้ังของการประชุมที่จัดขึ้นในแตละป 
9. แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปนของธนาคารเพื่อชวยดูแลระบบบริหารใหเปนไป

ตามนโยบายที่กําหนดไว เชน คณะกรรมการบริหาร เปนตน 

ในเดือนมีนาคม 2554 กรรมการอิสระลาออก 1 คน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดสรรหาและเสนอ
แตงต้ังนายศิริชัย สาครรัตนกุล  เปนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกมีผล 30 เมษายน 2553  และมีการเปล่ียนผูทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหารจากนางสาววิภา  เหลืองมณี เปนนางสาวพัฒนจิตต  วรพิสิษฐ   
มีผลต้ังแตเดือนธันวาคม 2553 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน 
 
 
 
 
     
    นายวานิช ไชยวรรณ   
    ประธานกรรมการ 
 
การศึกษา   ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
การถือหุนธนาคาร                มีผูที่เก่ียวของถือหุนธนาคาร  รอยละ 47.97 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน -     บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด   (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

- บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเมนต จํากัด (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
- บริษัท โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (กรรมการอิสระ) 
- บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริเวอรี่ จํากัด (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
- บริษัท ไทยซาน มิเกล ลิเคอร จํากัด (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
- บริษัท วี.ซ.ีสมบัติ จํากัด    (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
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    นายสุวิช  นิวาตวงศ    
    กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
การศึกษา   -   ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต Miller College of Bussiness.Ball state 

University. Indiana M.A(Accounting) 
- Senior Management Course. University of California of Berkeley.  
- SEANZA (South East Asia ,New Zeland and Australia Central Banking 

Course) Teharan, Iran 
- (Bank Examniner School)Federal Reserve Bank of New York. 
- (Banking Practice Training Course) Manufacturer’s Hanovertrust, New York  

 
การถือหุนธนาคาร                ไมไดถือหุน 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน -     บริษัท เอสเอ็มฟารมาซูติคอล จํากัด (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

- บริษัท เสริมมิตรพาณิชย จํากัด  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
- บริษัท ไมโคคลอริน จํากัด  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

 
 
 
    นายจุลประชา  สุนทรศารทูล  
    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 
การศึกษา   -   MBA (Finance) Syracuse University 

- BBA (General) Silliman  University 
การถือหุนธนาคาร                ไมไดถือหุน 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน  -  บริษัท ธนบรรณ จํากัด   (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
     -  บริษัท ไทยซาน มิเกล ลิเคอร จํากัด (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

 -  บริษัท โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (กรรมการทีเ่ปนผูบริหาร) 
  -  บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเมนต จํากัด (กรรมการอิสระ) 
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    นายเมธา  สุวรรณสาร   
    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
    และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
 
การศึกษา              -     ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-    ประกาศนียบัตรการตรวจสอบคอมพิวเตอร จาก Federal Deposit          

Insurance Corporation (FIDC-USA) 
-    ประกาศนียบัตรดาน Management จาก University of California at      
    Berkeley 
-   ประกาศนียบัตรดาน Advanced Management จาก Harvard University   
   Graduate School of Business Administration, USA 
-   Certified Internal Auditor (CIA) Institute of Internal Auditors (USA) 
-   Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) IT Governance  
    Institute ( ITGI-USA) 

การถือหุนธนาคาร                ไมไดถือหุน 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน - บริษัท ทัมม่ีเทค จํากัด  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
     
 
 
   นายศิริชัย  สาครรัตนกุล              
    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
   และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
การศึกษา    -  ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแหงรัฐซาร    
     -  ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแหงรัฐซาร    
การถือหุนธนาคาร                ไมไดถือหุน 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน     - บริษัทแอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน) 
     - บริษัท จุฑานาวี จํากัด ( มหาชน ) 
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    นายอภิรักษ  ไทพัฒนกุล   
    กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
 
การศึกษา   - ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณิตศาสตร  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    - M.S.( Statistics in Actuarial Science ) University of IOWA 
    - ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักด์ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
การถือหุนธนาคาร                ไมไดถือหุน 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน -  บริษัทไทยรีประกันชีวิต จํากัด       (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
    -  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด      (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
    -  บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด ( มหาชน )   (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
               -  บริษัท ที ไอ ไอ จํากัด        (กรรมการอิสระ) 
    -  บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด       (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
    -  สมาคมประกันชวีิตไทย 
  
 
 
    นายวิญู  ไชยวรรณ   
    กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
 
การศึกษา                                         - ปริญญาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) การเงินการธนาคาร 
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
    - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  The Anderson School of UCLA 
การถือหุนธนาคาร                มีผูที่เก่ียวของถือหุนธนาคาร  รอยละ 44.84 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน    -   บริษัท ธนบรรณ จํากัด   (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

- บริษัท วี.ซ.ีสมบัติ จํากัด   (กรรมการอิสระ) 
- บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเมนต จํากัด (กรรมการอิสระ) 
- บริษัท ญาติสัมพันธ จํากัด  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
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- บริษัท ซ.ีแลงก จํากัด 
- บริษัท สุราสัมพันธ จํากัด 
- บริษัท เพชรการคา จํากัด 
- บริษัท ไทยคารดีฟ ประกันชีวิต จํากัด (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
- บริษัท บานไทยเรียลเอสเตท จํากัด 
- บริษัท วี.ซ.ีการสุรา จํากัด 
- บริษัท โรงงานกระสอบปทุมธาน ีจํากัด 
- บริษัท โอเรียน โบรกเกอร จํากัด 
- บริษัท ไทยไลฟ โบรกเกอร จํากัด 
- บริษัท โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด 
- บริษัท บริหารสินทรัพยสุโขทัย จํากัด 
- บริษัท นิตยที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จํากัด 
- บริษัท วี.73 จํากัด 
- บริษัท ซ.ี12 จํากัด 
- บริษัท ไทยคุม จํากัด  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 

    นางสาวกฤษณา  อรามกุลชัย  
    กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
 
การศึกษา   ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
การถือหุนธนาคาร               ไมไดถือหุน 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน    -  บริษัท ธนบรรณ จํากัด   (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
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  นายมงคล  ลีลาธรรม   
  กรรมการ และกรรมการบริหาร  
  และประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
 
การศึกษา   -.  ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาพัฒนบรหิารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
-   สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานกอสราง (เกียรตินิยม) 

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program  
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือหุนธนาคาร               ไมไดถือหุน 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน    - บริษัท ธนบรรณ จํากัด  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

- กรรมการอํานวยการ  วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  คณะวิทยาการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

- อุปนายกสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
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2. คณะกรรมการชุดยอย ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร 

2.1  คณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวยกรรมการ 4 คน ดังนี ้
1. นายจุลประชา สุนทรศารทูล ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวิญู ไชยวรรณ กรรมการบริหาร   
3.นางสาวกฤษณา  อรามกุลชัย กรรมการบริหาร 
4. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการบริหาร   
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการธนาคารไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร เปนผูพิจารณาในเร่ืองดังตอไปนี ้
1. กล่ันกรองแผนกลยุทธและแผนธรุกิจ ซ่ึงฝายจัดการนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร 
2.    กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารตามนโยบาย  กลยุทธ  แผนธุรกิจ ใหบรรลุตามเปาหมาย 
3.    ควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่ธนาคารกําหนด 
4.     พิจารณาอนุมัติธุรกรรมตางๆ ตามกรอบอํานาจที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด 
5. พิจารณาอนุมัติสินเช่ือทุกประเภท ในวงเงินตามที่คณะกรรมการกําหนด 
6. พิจารณาอนุมัติการกูยืม หรือการออกตราสารเพื่อการระดมเงินทุนระยะยาวสําหรับการประกอบกิจการ 
7. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหนี้มีปญหาและตัดหนี้สูญ ในวงเงินและตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
8. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายเพื่อการลงทุนในวงเงินตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
9. พิจารณากล่ันกรองขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติ รวมทั้ งนโยบายตางๆในการดําเนินงานของธนาคาร เพื่อเสนอให

คณะกรรมการพิจารณา 
10. พิจารณาดําเนนิการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
 
2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน  ดังนี ้ 

1. นายสุวิช นิวาตวงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเมธา สุวรรณสาร กรรมการอิสระ    
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ  
    นายชลัช             โลกิตถจริยา เลขานุการ 
 

หนาทีค่วามรับผิดชอบ  
1.  สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal  Control )  และการตรวจสอบภายใน ( Internal  Audit ) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย ขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

ธนาคาร 
4. พิจารณา คัดเลือก  เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคาร 
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5. พิจารณาเปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. จัดทํารายงานการกํากับ ดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร  
7. กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปล่ียนแปลงในองคประกอบรวมทั้งการเปล่ียนแปลง 

ที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรตามที่ไดรับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการธนาคาร และตองเปดเผยใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปของธนาคาร 

8. รายงานตอคณะกรรมการของธนาคารเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ที่ทุจริต หรือผิดกฎหมาย 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
2.3 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน   

ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งส้ิน จํานวน 3 คน ดังนี้  
 1. นายเมธา สุวรรณสาร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการ 
 3. นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล กรรมการ    

       นางสาววิภา               เหลืองมณี  เลขานุการ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ  
 
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหา และจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆแกกรรมการธนาคาร

และผูบริหารระดับสูง  โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ  และ 
สงนโยบายดังกลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยไดเม่ือรองขอ 

2. คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร  ดังนี ้
2.1    กรรมการของธนาคาร 
2.2   กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ได รับมอบอํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบโดยตรง 

จากคณะกรรมการของธนาคาร 
2.3    ผูบริหารระดับสูง 

3. ดูแลใหกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนมี 
ตอธนาคาร โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม 
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 

4. ดูแลใหคณะกรรมการของธนาคารมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับโครงสรางธนาคาร รวมถึงมีการปรับเปล่ียน 
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป 

5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงต้ังแตรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป  
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยตองคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเส่ียงที่เกิดขึ้น  

6.    เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา การกําหนดคาตอบแทนและเปดเผย คาตอบแทนใน รูปแบบ
ตางๆ และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใน รายงานประจําปของธนาคาร 
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2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ประกอบดวยกรรมการธนาคาร  และ/หรือผูบริหารของธนาคาร  ซ่ึงไดรับการแตงต้ัง
จากคณะกรรมการธนาคาร  ปจจุบันประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน มีประธานเจาหนาที่ผูบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
เปนประธาน   มีองคประกอบ  คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบเปนไปตามแนวทางปฏิบัติในเร่ือง โครงสราง
คณะกรรมการเพื่อสงเสริม  ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวน 9 คน ตามรายช่ือตอไปนี ้

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
1 นายมงคล   ลีลาธรรม ประธานกรรมการ 
2 นางสาวกฤษณา   อรามกุลชัย รองประธานกรรมการ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายพิชัย   
นายสิริวัฒน   
นายสุนทร   
นายอรรถพร   
นายกิตติพันธ   
นายอัครพล  
นางกฤษณพรรณ   

กนกสุทธิวงศ 
ขวัญเจริญทรัพย 
หาญเชาววรกุล 
ตระกูลมาลี 
ศรีวรรณวิทย 
วรกิจเจริญผล 
อุไรเวโรจนากร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 หนาที่ความรบัผิดชอบ 
1. กําหนดกรอบนโยบาย  กลยุทธ  และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับกลยุทธของ

ธนาคาร เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตองครอบคลุมความเส่ียง
ดานตาง ๆ ที่สําคัญ เชน ความเส่ียงดานกลยุทธ ดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ เปนตน 

2. กําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุม 
ความเส่ียงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด โดยพิจารณาอนุมัติการจัดระดับความเส่ียง กระบวนการติดตามความเส่ียง และ
จัดใหมีมาตรการปองกันแก ไข และควบคุมความเส่ียงอยางเหมาะสม กํากับใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย 
การบริหารความเส่ียง  

4. พิจารณาเห็นชอบนโยบายและอนุมัติกรอบการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan) 
5. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอในส่ิงที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

และกลยุทธที่กําหนด รวมถึงการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการใหเพียงพอ เชน บุคลากรทั้งของหนวยงาน

บริหารความเส่ียงเอง และในหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมความเส่ียง การปรับปรุงระบบงานเพื่อใหรองรับ 
การบริหารความเส่ียง ฯลฯ 

7. พิจารณาดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดําเนินการจัดทํา วิเคราะหขอมูล หรือการอื่นใด 
ภายใตกรอบอํานาจของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการทํางาน 

 
3.    รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการในป 2553 และ 2552 

รายชื่อ 
สัดสวนจํานวนหุนที่ถือ* เพ่ิมขึ้น / 

ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
นายวานิช          ไชยวรรณ 47.97 36.79 11.18* 
นายจุลประชา    สุนทรศารทูล ไมมี ไมมี - 
นายสุวิช            นิวาตวงศ ไมมี ไมมี - 
นายเมธา           สุวรรณสาร ไมมี ไมมี - 
นายชัยชาญ       วิบุลศิลป ไมมี ไมมี - 
นายอภิรักษ       ไทพัฒนกุล ไมมี ไมมี - 
นายวิญู          ไชยวรรณ 44.84 32.62 12.22* 
นางสาวกฤษณา  อรามกุลชัย ไมมี ไมมี - 
นายมงคล           ลีลาธรรม ไมมี ไมมี - 

***หมายเหตุ : สัดสวนจํานวนหุนที่ถือซ่ึงไดรวมสัดสวนการถือหุนโดยตรง และการถือหุนของบริษัทที่มีสวนเก่ียวของ 

4. รายงานกรรมการมีสวนไดเสียในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทําข้ึนระหวางรอบปดบัญชี 

     - ไมมี - 

5. กรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเก่ียวของกับธนาคาร 
อันอาจมีผลกระทบตอการตั ดสินใจโดยอิสระของตน  โดยกรรมการอิสระตอง มี คุณสมบั ติตามประกาศของ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่  ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  ลงวันที่  
15 ธันวาคม 2551 และที่อาจแกไขเพิ่มเติมภายหลัง 
 
 โดยกรรมการอิสระตามประกาศ ดังกลาวกําหนดคุณสมบัติไวดังนี ้

(ก)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของ ผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

 
(ข)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
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(ค)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา 
คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ 
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 
(ง)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืน 
คําขออนุญาตตอสํานักงาน 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือ
ใหกูยืม   คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหผูขออนุญาตหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแต 
ย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  
แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ 
กับบุคคลเดียวกัน 

 
(จ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

และไมเปนผูถือหุนรายใหญ  กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี  
ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  เวนแตจะไดพน 
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

 
(ฉ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา 

ทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผู ถือหุนรายใหญกรรมการ 
ซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการ 
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

 
(ช)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน 

ซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
 
(ซ)  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได  
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กรรมการอิสระของธนาคาร  มีจํานวน 3 ทาน ตามรายช่ือตอไปนี ้

นายสุวิช นิวาตวงศ 
นายเมธา สุวรรณสาร 
นายศิริชัย      สาครรัตนกุล 

3. คาตอบแทนของกรรมการ 

3.1 นโยบายการจายคาตอบแทน 
การจายคาตอบแทนแกกรรมการ และเจาหนาที่บริหารในการจัดการตองสอดคลองกับบทบาทหนาที่และ 

ความรับผิดชอบในการกํากับการทํางานของธนาคาร  โดยคํานึงถึงผลประกอบการของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม  และตองเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนกําหนด  

3.2 การจายคาตอบแทน 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  
1.1 สําหรับกรรมการ กําหนดเปน 3 สวน ดังนี ้

(1) คาตอบแทนรายเดือน โดยจายใหกรรมการที่ดํารงตําแหนง ดังนี ้
 ประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ไดแก ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(2) คาเบี้ยประชุม โดยจายใหแกกรรมการตามจํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม 
(3) เงินบําเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑการจายบําเหน็จกรรมการ ดังนี ้

 ธนาคารตองมีผลกําไรจากการประกอบการ และ 
 ธนาคารตองมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน 

1.2 สําหรับเจาหนาที่บริหาร ประกอบดวย  เงินเดือน เงินชวยเหลือ โบนัส หรือเงินรางวัล  และคาใชจาย
ประจําเดือน  ไดแก  คาสึกหรอรถยนต คาน้ํามัน คาโทรศัพท    
 

2. คาตอบแทนอ่ืน เปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด ไดแก 
 คาเบีย้เล้ียง/คาที่พัก/คาพาหนะสําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดและตางประเทศ 
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ตารางแสดงคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอยในป 2553 เปนเงินรวม 3,330,000 บาท  
(สามลานสามแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

รายช่ือ คณะกรรมการ
ธนาคาร 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

รวม 

1.นายวานิช  ไชยวรรณ 640,000 - - - 640,000 
2.นายจุลประชา  สุนทรศาลทูล - - - - - 
3.นายสุวิช  นิวาตวงศ 120,000 - 930,000 - 1,050,000 
4.นายเมธา  สุวรรณสาร 120,000 - 450,000 90,000 660,000 
5.นายชัยชาญ  วิบุลศิลป 
6. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล 
7. นายอภิรักษ  ไทพัฒนกุล  
8. นายวิญู  ไชยวรรณ 
9. นางกฤษณา  อรามกุลชัย 

30,000 
70,000 
110,000 
120,000 

- 

- 
- 
- 

140,000 
- 

90,000 
320,000 

- 
- 
- 

20,000 
30,000 
50,000 

- 
- 

140,000 
420,000 
160,000 
260,000 

- 
10.นายมงคล  ลีลาธรรม - - - - - 

รวม 1,210,000 140,000 1,790,000 190,000 3,330,000 
      

หมายเหตุ : หมายเลข 2,9และ10 ไมขอรับคาเบี้ยประชุมทุกคณะ ระหวางปมีกรรมการลาออกหนึ่งคน คือนายชัยชาญ วิบุลศิลป  
และแตงต้ังนายศิริชัย  สาครรัตนกุล เปนกรรมการแทน 

 
ตารางแสดงคาตอบแทนรายเดือนกรรมการในป 2553 

ประเภท จํานวนคน จํานวนเงิน(บาท) 
เงินเดือน 7 11,090,000 
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ - 365,400 
เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม - 9,000 

รวม  11,464,400 
 
หมายเหตุ: คาตอบแทนอื่นๆ ที่ไมใชตัวเงิน   ไมมี 
 
4. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย  

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะใหแตละกลุมไดรับสิทธินั้นอยางเต็มที่  
บนหลักการของความเปนธรรม โดยการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ รวมทั้งนโยบายของธนาคาร 
ที่เก่ียวของ ดังนี ้ 

ผูถือหุน :  ธนาคารมุงม่ันที่จะดําเนินงานใหมีผลประกอบการที่ดี  เพื่อใหธนาคารมีการเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน 
พนักงาน : ธนาคารมุงม่ันที่จะสราง  และพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

ไดอยางมีมาตรฐาน  สรางบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานมีความรูสึกวาเพื่อนรวมงานเสมือนเปนบุคคลในครอบครัว
เดียวกัน 
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  ลูกคา : ธนาคารมุงม่ันที่จะใหลูกคาของธนาคาร ไดรับบริการที่มาจากใจของพนักงาน รวดเร็ว และม่ันใจในคุณภาพ 
ตรงกับความตองการของลูกคา 

คูคา :  แสวงหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  ใหความรวมมือในการแลกเปล่ียนขอมูลที่เปนประโยชน 
ในการดําเนินธุรกิจรวมกัน เพื่อผลักดันการดําเนินงานของธนาคารใหประสบผลสําเร็จ ต้ังม่ันอยูในความซ่ือสัตย สุจริต และ
เที่ยงธรรมตอลูกคา 

5. การประชุม 

5.1 การประชุมผูถือหุน  

คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบปบัญชี โดยจะจัดสง
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุม รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสําหรับ  แตละวาระ 
รวมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการเขารวมประชุมใหแกผู ถือหุนไดพิจารณาลวงหนา 
กอนการประชุมอยางนอย 7 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแตละวาระการประชุม  

5.2 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารมีกําหนดการประชุมเปนปกติในวันศุกรสุดทายของเดือน โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่ม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดแบงวาระการประชุมเปนหมวดหมูที่ชัดเจน ไดแก  

 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผานมา 

 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน   

 รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินประจําเดือน   

 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพิจารณา เร่ืองเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 เร่ืองอื่น ๆ  

โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารมีหนาที่ดําเนินการ ดังนี ้

 จัดสงหนังสือเชิญ ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบแกคณะกรรมการธนาคารลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม   

 จดรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร 

 จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารพรอมเอกสารประกอบครบถวน 

 นําสงรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการใหธนาคารแหงประเทศไทย 
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สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ในป 2553 

รายชื่อ คณะกรรมการ
ธนาคาร 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดคาตอบแทน 

นายวานิช          ไชยวรรณ 8/12 - - - 
นายจุลประชา    สุนทรศารทูล 12/12 15/15 - - 
นายสุวิช            นิวาตวงศ 12/12 - 8/8 - 
นายเมธา           สุวรรณสาร 12/12 - 8/8 4/4 
นายชัยชาญ       วิบุลศิลป 3/3 - 2/2 2/2 
นายศิริชัย          สาครรัตนกุล           7/8            - 6/6 2/2 
นายอภิรักษ       ไทพัฒนกุล 11/12 - - 4/4 
นายวิญู          ไชยวรรณ 12/12 15/15 - - 
นางสาวกฤษณา  อรามกุลชัย 12/12 15/15 - - 
นายมงคล           ลีลาธรรม 12/12 15/15 - - 

หมายเหตุ :  ตัวเลขในตาราง หมายถึง จํานวนคร้ังที่มาประชุม / จํานวนคร้ังที่มีการประชุมระหวางที่กรรมการอยูในตําแหนง 
 

6. จริยธรรมทางธุรกิจ  
คณะกรรมการธนาคารไดจัดทําขอกําหนดจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการธนาคาร โดยมุงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน

ดานจริยธรรมที่สูงที่สุดเพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ จริยธรรมกรรมการครอบคลุมหลักการสําคัญ 
ที่กรรมการธนาคารตองปฏิบัติ อาท ิความซ่ือสัตยและคุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกฎหมาย  

นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดทําขอกําหนดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อใชเปนหลักปฏิบัติสําหรับผูบริหารและพนักงาน
ของธนาคาร ที่จะประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตองดวยความซ่ือสัตยสุจริต  ระมัดระวัง และรับผิดชอบ เพื่อรวมกันสรางและ
รักษาความเช่ือถือและความไววางใจของลูกคา ผูถือหุนและสาธารณชน  

 
7. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  

ธนาคารไดใหความสําคัญกับการพิจารณาเร่ืองที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการ 
ที่เก่ียวโยงกันหรือรายการระหวางกัน และมีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนขอกําหนดและ
หลักเกณฑของทางการ ในกรณีที่ธนาคารตองพิจารณาเร่ืองที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการ 
ที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน กรรมการ ผูที่มีสวนเก่ียวของตองไมเขารวมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้ 
จะไมมีการกําหนดเง่ือนไขใดที่มีลักษณะพิเศษไปจากปกติเพื่อกรรมการผูที่มีสวนเก่ียวของ 
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8. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
ธนาคารใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและถือเปนนโยบายหลักที่จะเสริมสรางใหธนาคารไดพัฒนา

ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและแข็งแกรงย่ิง ๆ ขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารโดยรวม 
ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนธุรกิจ เปาหมาย และแผนการดําเนินงานไวอยางชั ดเจนและเหมาะสม  
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลงานได อีกทั้งไดตระหนักดีวาระบบการควบคุมภายในที่ดี จะนําไปสู 
ผลประกอบการที่ดีและความเจริญกาวหนาของธนาคาร โดยมีสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในธนาคารที่ไดกําหนดไว
ดังนี ้ 

1. การจัดโครงสรางองคกรของธนาคารที่ชัดเจนสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดย

ทบทวนผลการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบและกํากับ และผูสอบบัญชีอิสระของธนาคาร เนนการพิจารณา
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในการกํากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑของทางการ  และทบทวนสอบทาน
นโยบายบัญชีที่สําคัญ รวมถึงการเปดเผยขอมูล  

3. การบริหารความเส่ียง ธนาคารไดใหความสําคัญตอการบริหารความเส่ียงเปนอยางย่ิง โดยมี คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและฝายงานบริหารความเส่ียงซ่ึงวิเคราะหความเส่ียงและกําหนด แนวทางบริหารควบคุม
ความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

4. ธนาคารมีระเบียบปฏิบัติงานที่ กําหนดอํานาจตลอดจนความรับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
แตละระดับ รวมถึงกระบวนการควบคุมในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน  
ผูสอบทาน และผูอนุมัติออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและเพื่อการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม   
มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน เพื่อใหกระชับ รวดเร็ว ภายใตการควบคุมที่รัดกุม 

5. กลุมตรวจสอบและกํากับ มีหนาที่ตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจ 
ทางการเงิน โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาตามฐานความเส่ียงของงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ 
นโยบายระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เปนแนวทางในการกํากับและตรวจสอบรวมทั้งการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแล ซ่ึงกลุมตรวจสอบและกํากับมีความ
อิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

       ทั้งนี ้การปฏิบัติหนาที่ของแตละฝายงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยอมสงผลใหมีการควบคุมภายในที่ดี  
 
9. การเปดเผยขอมูลขาวสาร  

ถึงแมธนาคารจะยังไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตธนาคารใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล โดยจัดทํา
เว็บไซดธนาคาร www.TCRBANK.com  เพื่อใหขอมูลทั่วไป รายงานขอมูลทางการเงิน  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 
การดํารงเงินกองทุนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของ
ธนาคารแกผูสนใจทั่วไป ใหรับทราบ ตลอดจนใหคําเสนอแนะ หรือคําติชม บริการของธนาคารผานชองทางนี ้ 

 
10. การรับเรื่องรองเรียนลูกคา  
 ภายใตปรัชญาการใหบริการของธนาคารที่วา “ ทุมเทบริการดวยใจ ฉับไว ไววางใจได ”  ลูกคาของธนาคารตอง 
ไดรับบริการจากพนักงานตามปรัชญาการใหบริการดังกลาว แตหากลูกคาทานใดไมไดรับความพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการ 
ของพนักงาน  สามารถเสนอแนะ  หรือใหคําติชมไดโดยตรงกับเจาหนาที่ของธนาคารที่สาขาทุกแหง หรือผานหนวยงานลูกคา
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สัมพันธ ( Call Center ) โดยธนาคารตระหนักดีวาการที่ทานเสียสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนํา หรือติชม เพราะทานพึงพอใจ
และตองการใหธนาคารมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการใหตอบสนองไดตรงใจลูกคา ทุกคําติชมจะมีกระบวนการแกไข 
ในเวลาที่ธนาคารกําหนด  

  การบริการลูกคาสัมพันธ 
 ลูกคาคือหัวใจของการดําเนินงาน  การบริหารลูกคาสัมพันธคือกระบวนการที่จะทําใหธนาคารมีการเติบโตที่ม่ันคง  
ย่ังยืน ธนาคารจึงใชประสบการณ สรางความสัมพันธแบบย่ังยืน  โดยยึดหลักการ 4 R คือ Retention การรักษาลูกคาเดิม 
Relationships การสรางความสัมพันธที่ดี  Referrals การใหลูกคาพึงพอใจในบริการและบอกตอกับลูกคาใหมและ  Recovery 
การแกไขขอผิดพลาดเพื่อสรางความม่ันใจใหลูกคาเห็นถึงการใหบริการตามปรัชญา วามีการทุมเทบริการดวยใจ 
 
11. การพัฒนาองคกร 

 ธนาคารไดตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาองคกรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก  
เพื่อประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ความสมบูรณขององคกร และเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน  จึงกําหนด 
ใหมีกระบวนการในการแสวงหาและรวบรวมขอมูล ปญหา รวมถึงอุปสรรคการดําเนินการตาง ๆ ที่มีผลตอความสําเร็จ 
ตามเปาหมายขององคกร เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  วางแผน และดําเนินการใหเกิดการเปล่ียนแปลงองคกรทั้งระบบไป 
ในทิศทางที่ตองการ  ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงาน และการประเมินผลวามีการเปล่ียนแปลงตามที่คาดหวัง 

12. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญกับการดูแลองคกรตามหลักบรรษัทภิบาล และเห็นวาการนําหลักบรรษัทภิบาล
มาปฏิบัติในองคกรจะประสบความสําเร็จไดนั้น คณะกรรมการธนาคารตองมีบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ 
ในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดัน เสริมสราง และปลูกฝง 
ใหพนักงานประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีมีความตระหนักและมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณอยางทั่วถึงทั้งองคกร  

ธนาคารเช่ือวาระบบการกํากับดูแลที่ ดี และมีประสิทธิภาพจะสงเสริมใหธนาคารมีศักยภาพในการแขงขัน  
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวเพราะจะชวยเสริมสรางความเช่ือม่ันแกผูฝากเงิน คูคา ตลอดจนพันธมิตรธุรกิจ อันนําไปสู 
การเติบโตที่ม่ันคงย่ังยืน และประโยชนที่สมดุลรวมกันของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย รวมถึงสังคมและประเทศชาติ   

ตามโครงสรางธนาคารทุกฝายงานจะเปน Compliance Unit โดยมีเจาหนาที่บริหารระดับฝาย /กลุม (N1)  
เปน Compliance Leader ทําหนาที่กํากับและติดตามการทํางานของฝายใหเปนไปตามนโยบาย มีการปฏิบัติงาน 
ตามกฎ ระเบียบ คําส่ังของธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของ ขั้นตอนการทํางานตองโปรงใส 
ตรวจสอบได และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายขางตน สวนจัดองคกรและระเบียบคําส่ัง สังกัดกลุมตรวจสอบและกํากับ
ทําหนาที่ดูแลการออกหลักเกณฑ คูมือ ระเบียบ  คําส่ัง ประกาศ และฝายบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการทํ าหนาที่ 
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามคูมือ และระเบียบที่ธนาคารกําหนด        
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โครงสรางองคกร
 
 

– ฝายส่ือสารการตลาด
– ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
– ฝายพัฒนาชองทางบริการและการขาย

– ฝายกํากับและสอบทานสินเช่ือ
– ฝายตรวจสอบ

– ฝายสินเชื่อธุรกิจ 1
– ฝายสินเชื่อธุรกิจ 2
– ฝายสินเชื่อธุรกิจ 3
– ฝายสินเชื่อธุรกิจ 4
– ฝายสินเชื่อธุรกิจ 5
– ทีมสนับสนุนสินเช่ือธุรกิจ 

– ฝายสินเชื่อยานยนตธนกิจ
– ฝายปฏิบัติการสินเช่ือเชาซ้ือ

และลิสซ่ิง
– ฝายบริหารหน้ีสินเช่ือเชาซ้ือ

และลิสซ่ิง

– ฝายบริหารเครือขายสาขา – ฝายบริหารเงิน
– ทีมลูกคาสถาบัน
– ทีมโครงการพิเศษ
– ทีมพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

ดานเงินฝาก
– ทีมบริหารงานขายหนวยลงทุน

– ฝายบริหารความเส่ียงดานเครดิต
– ฝายวิ เคราะหและตรวจสอบสินเช่ือ

– ฝายปฏิบัติการกลาง
– ฝายปฏิบัติการสินเช่ือรายยอย
– ฝายเก็บเงินและเรงรัดหนี้สิน
– ฝายกฎหมายและประเมิน

หลักประกัน
– ทีมปองกันการทุจริต
– ทีมพัฒนาและควบคุมคุณภาพ

ระบบงาน

– ฝายบริหารความเส่ียงดานตลาดและ
สภาพคลอง

– ฝายบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ
– ทีมประเมินความเพียงพอเงินกองทุน

– ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ฝายปฏิบัติการธนาคาร

และเครือขาย

– ฝายการบัญชี
– ทีมโครงการ MIS
– ทีมโครงการ BASEL I I
– ฝายธุรการ
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เจาหนาที่บริหารธนาคาร 

นายมงคล ลีลาธรรม   ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
นายสัมฤทธิ์    ดํารงศิริ    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   

กลุมปฏิบัติการ และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายเอกวุฒิ   บุญปญญา   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนบรรณ  จํากัด 
นายพิชัย  กนกสุทธิวงศ                 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   
     กลุมวิเคราะหและบริหารความเส่ียงดานเครดิต 
     กลุมบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการและตลาด 
นางสาววิภา   เหลืองมณี   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมกิจการสาขาและเครือขาย 
     และรักษาการผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล  
นายสิริวัฒน  ขวัญเจริญทรัพย   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมสนับสนุน 
นายสุนทร หาญเชาววรกุล  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

กลุมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
นายอรรถพร ตระกูลมาลี   ผูอํานวยการอาวุโสกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ   
นางกฤษณพรรณ   อุไรเวโรจนากร   ผูอํานวยการอาวุโสกลุมบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

และตลาด 
นายชลัช  โลกิตถจริยา   ผูอํานวยการอาวุโสกลุมตรวจสอบและกํากับ  
     และรักษาการผูอํานวยการฝายตรวจสอบ 
นายวรวิทย ระบิลวงศ   ผูอํานวยการอาวุโสกลุมปฏิบัติการ  
     และรักษาการผูอํานวยการฝายเก็บเงินและเรงรัดหนี้สิน 
 นายกิตติพันธ ศรีวรรณวิทย  ผูอํานวยการอาวุโสกลุมบริหารเงิน 
     และรับผิดชอบงานสวนบริหารขอมูลและวางแผน 
     สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร 
นายขจิตภูมิ   สุดศก   ผูอํานวยการอาวุโสกลุมสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 
นายหัสคุณ ภูษาภักดีภพ   กรรมการรองผูจัดการ บริษัท ธนบรรณ จํากัด 
นายสุขเกษม จงม่ันคง   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายพัฒนาชองทางการบริการและการขาย 
นายบัณฑิต เจริญเลิศ   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายสินเช่ือยานยนตธนกิจ 
     กลุมสินเช่ือเชาซ้ือและลิสซ่ิง 
นายสันติชัย   ชวนสมสุข  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 4 และ 5  
                                                                          กลุมสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 
นางพิมลพรรณ   กิตติสุวรรณ  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายปฏิบัติการสินเช่ือยานยนตธนกิจ 
     กลุมสินเช่ือยานยนตธนกิจ 
นายอัครพล วรกิจเจริญผล   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวิเคราะหและตรวจสอบสินเช่ือ 
     และรักษาการผูอํานวยการฝายบริหารความเส่ียงดานเครดิต 
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     กลุมวิเคราะหและบริหารความเส่ียงดานเครดิต 
นางจรวยพร สุวรรณสาคร  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายปฏิบัติการสินเช่ือรายยอย 
     กลุมปฏิบัติการ 
นายสุมิตร เศรษสระ                 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมายและประเมินหลักประกัน 
     และทีมปองกันการทุจริต   กลุมปฏิบัติการ 
นางนุชากร พงษศิวาภัย  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายส่ือสารการตลาด 
      กลุมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
นางสาวพิมลพรรณ  รักพาณิชย   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายธุรการ กลุมสนับสนุน 
นายสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกํากับและสอบทานสินเช่ือ 
     กลุมตรวจสอบและกํากับ 
นายสมชาย     รวีเรืองรอง  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ 
นายวิศิษฐ ธนวณิชยกุล  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายปกรณเกียรติ   สิริโชคสวัสด์ิ  ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาธุรกิจขอมูลสารสนเทศระบบสนับสนุน 
     กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายทรงศักด์ิ   มงคลประจักษ      ผูอํานวยการศูนยธุรกิจรัชดาภิเษก และรับผิดชอบงานดานสินเช่ือ      
                                                                          กลุมกิจการสาขาและเครือขาย 
นางสาวกรชุลี   สุระชีวะกฤต  ผูอํานวยการ ฝายปฏิบัติการกลาง กลุมปฏิบัติการ 
นางพนิดา   ศรีปตถา        ผูอํานวยการ ฝายการบัญชี กลุมสนับสนุน 
นายสมยศ แสงมณีเสถียร      ผูอํานวยการ ฝายบริหารหนี้เชาซ้ือและลิสซ่ิง 
นายตรีรัตน   สองไพโรจน       ผูอํานวยการ ฝายสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 1 
นายอนุชา               จตุรภัทรกิจ       ผูอํานวยการ ฝายสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 2 
นายชลเชษฐ          พฤฒิธรรมกูล        ผูอํานวยการ ฝายสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 3 
นายไพศิษฎ           กรธนเศรษฐ        ผูอํานวยการ ฝายสินเช่ือยานยนตธนกิจ 
นางสาวชมพูนุช     วงศวานิช                ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ 
นายพรชัย               ปานกิจเจริญ        ผูอํานวยการ ฝายปฏิบัติการธนาคารและเครือขาย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย และ ศักยภาพในการแขงขันของธนาคาร 
“ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชย ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการบริการแกประชาชนรายยอย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีขอจํากัด 
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับเงินตราตางประเทศ ตราสารอนุพันธ และธุรกรรมอื่นที่มีความเส่ียงสูง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด   

ธนาคารไดมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหมีความโดดเดน และแตกตางจากธนาคารอื่น    
การนํามุมมองของลูกคามาเปนกลยุทธ  หรือการใชลูกคาเปนศูนยกลาง  (Customer Centric) เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ 
ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุมๆ ที่มีวิถีชีวิต หรือความตองการที่แตกตางกัน    
 

ตลอดระยะเวลาส่ีปที่เปดดําเนินการ  ธนาคารมีการขยายสินเช่ือและเงินฝากดวยผลิตภัณฑที่โดดเดน และแตกตาง
สรางการจดจําแกผูมาใชบริการและนําไปบอกตอ หรือใชการตลาดแบบ  word of mouth โดยยึดถือหลักวา บริการที่นําเสนอ
ตองสรางคุณคาใหลูกคาไดรับรูถึงความแตกตาง เพราะการเปนธนาคารขนาดเล็กมีขอจํากัดดานตนทุนที่สูงกวาธนาคาร
ขนาดใหญ ทําใหบริการตางๆของธนาคารไดรับการตอบรับเปนอยางดี ผลิตภัณฑที่ใหบริการ ไดแก 
 
ผลิตภัณฑดานสินเช่ือ  
 ภายใตหลักการที่วา “มีเงิน มีเครดิต ชีวิตก็ย้ิมได” พัฒนาสูแนวคิดเร่ืองการใหโอกาสดวยหลักการ “เพิ่มโอกาส  
เพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขทุกชวงชีวิตคนไทย”   ที่มุงเนนใหตอบสนองความตองการลูกคาที่หลากหลาย และวิถีชีวิต 
ของกลุมลูกคาเปาหมายแตละวัย ดังนี ้
 
  สินเช่ือที่เพ่ิมคุณภาพชีวิต     ตามหลักการของธนาคารที่ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกคาใหดีขึ้น  
แมมีหนี้ก็ผอนไดแบบสบายใจ  ไดแก  

 สินเช่ือเติมฝนเพ่ือการศึกษา   ภายใต รูปแบบของสินเช่ือบุคคลที่ไมมีหลักประกัน  เพื่อใชเปน 
แหลงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาอยางครบวงจรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึง ปริญญาเอก อีกทั้ง 
ยังครอบคลุมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่ เก่ียวของกับการศึกษา สําหรับสินเช่ือการศึกษา ธนาคารยังคงมุ งเนน 
ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให กับเยาวชนในสังคม  ป 2553 เปนปที่  2 ในการใหบริการ ซ่ึงไดขยาย 
ไปยังสถาบันการศึกษาเอกชน 12 แหง คือ  

 1.   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 2.   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 3.   มหาวิทยาลัยรังสิต 

 4.   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 5.   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 6.   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 7.   โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) 
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 8.   มหาวิทยาลัยสยาม 

 9.   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 10. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 11. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

 12. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

นอกจากจํานวนสถาบันการศึกษาที่ เพิ่มขึ้นแลว ธนาคารยังไดเพิ่มเติมรูปแบบสินเช่ือการศึกษาเพื่อให มี 
ความครอบคลุมในทุก ๆ หลักสูตร ประกอบดวยสินเช่ือ 4 รูปแบบ 

 เติมฝน 1 สินเช่ือประเภทที่ไมมีหลักประกันเพื่อประโยชนทางการศึกษา ระยะเวลาผอนชําระ 15 เดือน 
สูงสุดไมเกินระยะเวลาที่เหลือของการศึกษาตามหลักสูตรปกติบวกอีก 3 ป  วงเงินสินเช่ือสูงสุด 
500,000 บาทตอราย  อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด MRR+2.00% ตอป   

 เติมฝน 2 สินเช่ือประเภทที่ไมมีหลักประกันเพื่อประโยชนทางการศึกษา ระยะเวลาผอนชําระ 4 เดือน  
สูงสุดไมเกิน 12 เดือน  วงเงินสินเช่ือสูงสุด 100,000 บาทตอราย อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด 
MRR+6.00% ตอป   

 เติมฝน 3 สินเช่ือประเภทที่ใชเงินฝากของธนาคารไทยเครดิตเปนหลักประกันบางสวน ไดแก บัญชี
เงินฝากปลอดภาษี บัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากประจํา  ระยะเวลาผอนชําระ 12 เดือน 
สูงสุดไมเกิน 60 เดือน  วงเงินสินเช่ือสูงสุด 500,000 บาทตอราย 

 เติมฝนพิเศษ สินเช่ือประเภทที่มีหลักทรัพยเปนที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเปนหลักประกัน ระยะผอน
ชําระสูงสุด 2 เทาของหลักสูตร และไมเกิน 12 ป วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท ตอราย อัตรา
ดอกเบี้ยตํ่าสุด MRR-1.25% ตอป 

 

 สินเช่ือเพ่ือการรักษาพยาบาล ภายใตรูปแบบของสินเช่ือบุคคลที่ไมมีหลักประกัน เพื่อใชเปนแหลง
เงินทุนสํารอง หรือยามฉุกเฉิน เพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บ เจ็บปวย ตาง ๆ  และยังรวมถึงคาใชจายตาง ๆ  
ที่เก่ียวของกับการเขารับการรักษา โดยมีความยืดหยุนในคุณสมบัติของผูกูที่จะเปนผูปวย หรือญาติผูปวย 
ที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ คูสมรสของผูปวยก็ได  ในป 2553 ไดมีสถานพยาบาลเอกชนเขารวมโครงการ 
10 โรงพยาบาลคือ 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ 

2. โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 

3. โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 

4. โรงพยาบาลสมิติเวช (ทองหลอ) 

5. โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร) 

6. โรงพยาบาลพญาไท 1 
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7. โรงพยาบาลพญาไท 2 

8. โรงพยาบาลพญาไท 3 

9. โรงพยาบาลเปาโล 

10. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล (ศรีนครินทร) 

โดยมีรูปแบบบริการ  เปนสินเช่ือประเภทที่ไมมีหลักประกันเพื่อชําระคารักษาพยาบาลและคาใชจายที่เก่ียวของ 
ระยะเวลาผอนชําระสูงสุดไมเกิน 36 เดือน วงเงินสินเช่ือสูงสุด 500,000 บาทตอผูกู 1 ราย อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด 
MRR+3.00% ตอป   

 สินเช่ือที่อยูอาศัย การมีบานเปนของ
ตนเองเปนความใฝฝนของทุกครอบครัว ธนาคารจึง
ไดนําเสนอบริการสินเช่ือที่อยูอาศัย  สําหรับลูกคา 
ผูที่ตองการมีบานเปนของตนเอง  ซ่ึงรวมถึงลูกคา 
ผูที่อาจจะติดปญหาเก่ียวกับหลักฐานทางดาน
การเงิน  ธนาคารพรอมใหบริการสินเช่ือเพื่อแบงเบาภาระแกลูกคาดวยเง่ือนไขที่ชวยยืดระยะเวลาการผอนชําระเงิน   
และมีคางวดทีเ่หมาะสมกับความสามารถของลูกคา  เปดโอกาสใหผูที่เคยประสบปญหาเร่ืองประวัติการผอนชําระ
สามารถย่ืนขอสินเช่ือบานได  บริการสินเช่ือที่อยูอาศัยมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบตามความตองการของลูกคา 
ประกอบดวย 

o สินเช่ือบาน (Home Credit) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทางเลือกของลูกคาที่ตองการวงเงินกู 
เพื่อซ้ือบานใหมและเกาไวสําหรับการอยูอาศัยของตนเอง หรือครอบครัว รวมทั้งการปลูกสรางบานบนที่ดิน 
ของตนเอง พรอมวงเงินกูอเนกประสงคเพือ่ใชตกแตงและตอเติมที่อยูอาศัย  หรือเพื่อซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  
เชน เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชตางๆ เปนตน 

o สินเช่ือบานเพิ่มสุข ( Re-finance) เปนบริการสําหรับลูกคาที่ตองการจะไถถอนหนี้ เงินกู 
ที่อยูอาศัย  จากสถาบันการเงินอื่น พรอมสินเช่ืออเนกประสงค  เพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล หรือเพื่อการลงทุน
ในกิจการ หรือเพื่อชําระเงินกูประเภทอื่นๆ หรือเพื่อเปนคาใชจายในการ Re-finance ในคร้ังนี ้

o สินเช่ือบานแลกเงิน (Home for Cash) ที่ทําใหฝนของลูกคาเปนจริง เพียงนําบานที่พักอาศัย 
มาเปนหลักประกันในการขอสินเช่ือบานแลกเงิน ลูกคาสามารถเลือกเบิกเงินกูคร้ังเดียวหรือวงเงินเบิกเกินบัญชี 
โดยใหวงเงินสูงสุดถึง 95% ของราคาประเมิน และผอนชําระนานถึง 15 ป 

 
 สินเช่ือที่เพ่ิมโอกาสรายยอย     เพื่อเพิ่มโอกาสใหกับกลุมลูกคา

รายยอยในการเขาถึงบริการดานการเงินจากสถาบันการเงิน  จากการศึกษา
กลุมลูกคารายยอย ที่เปนลูกคาหลักของธนาคาร  พบวาลูกคาดี แตขาด
คุณสมบัติตามเง่ือนไขของสถาบันการเงินขนาดใหญ ทําใหขาดโอกาสทางเงิน 
เชน  พอคา แมคา คนขับแท็กซ่ีที่มีแหลงรายไดเปนเงินสดไมแนนอน และ 
ไมมี statement  หรือ กลุมลูกคาที่ ถูกแบล็คลิสตในเครดิตบูโร เปนตน   
เพื่อเพิ่มโอกาสใหลูกคา ธนาคารไดเสนอบริการสินเช่ือของธนาคาร ดังนี้  
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o สินเช่ือบุคคลที่มีทองคําเปนหลักประกัน  2 รูปแบบ  

1.สินเช่ือทองแลกเงิน สําหรับลูกคาที่มีทองและมีแผนการใชเงินอยางชัดเจน แตยังตองการเก็บทอง
ไวใสในโอกาสตางๆ สามารถนําทองคํามาเปล่ียนเปนเงินสดไดทันที ระยะเวลาการกูยืม18 เดือน ตอสัญญา 
พรอมจายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน  

2.สินเช่ือทองทันใจ  คือ สินเช่ือที่ลูกคานําทองคํามาเปนหลักประกันเพื่อเปดวงเงินสดพรอมใช   
ซ่ึงลูกคาจะไดรับบัตร ATM ที่สามารถเบิกใชวงเงินผานตู ATM ของธนาคารไทยเครดิต และ ธนาคารกรุงไทยไดฟรี 
ไมจํากัดจํานวนคร้ัง (ในเขตพื้นที่)   และสามารถเบิกใชวงเงินผานตู ATM ธนาคารอื่นๆ ทุกธนาคารฟรี 5 คร้ังแรก 
ของเดือน หากไมกดเงินมาใชก็ไมตองเสียดอกเบี้ย 

 สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต 

สินเช่ือเชาซ้ือรถยนตแบบลดตนลดดอก รูปแบบใหมของการเชา
ซ้ือรถยนตที่ใหอิสระในการวางแผนทางการเงิน มีมากจายมาก ตนลด ดอกลด  
คางวดหมดเร็ว ไมคิดดอกเบี้ยลวงหนา ปดบัญชีกอนกําหนดไดสวนลดมากกวา 
ประหยัดดอกเบี้ยกวาวิธีเดิมๆ เปนธนาคารแหงแรกในประเทศไทยที่ใหบริการ  
ดวยบริการสินเช่ือที่หลากหลาย ไดแก 

• สินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหม สําหรับผูกูที่ตองการซ้ือรถใหมผาน

ผูแทนจําหนายรถย่ีหอตาง ๆ ทั้งรถเกง รถกระบะ รถบรรทุก และรถประเภทอื่นๆ ภายใตเง่ือนไขที่ธนาคารกําหนด 

• สินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใชแลว ซ่ึงธนาคารไดใหบริการสินเช่ือรถยนตอายุมากถึง 20 ป ทั้งที่ 

ซ้ือขายผานตัวแทนจําหนายรถยนต และซ้ือขายกันเองระหวางเจาของรถและผูซ้ือ (รถบาน) เพื่อเปนการขยายฐาน
ลูกคาเปาหมายของธนาคาร 

 สินเช่ือรถแลกเงิน โดยเจาของรถผูถือกรรมสิทธิ์ในรถยนตที่กูนํามาขอสินเช่ือเชาซ้ือผาน
ธนาคาร เม่ือผานการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือแลว จึงจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์เปนของธนาคาร 

• สินเช่ือเพ่ือคนมีรถ (Auto for Cash) เปนสินเช่ือที่มีรถยนตที่ผูกูเปนผูถือกรรมสิทธิ์ 

เปนหลักประกัน โดยไมตองโอนช่ือในใบคูมือจดทะเบียนรถยนต เพียงแตสงมอบใบคูมือจดทะเบียนรถยนตและ 
ชุดโอนลอยใหธนาคารเปนหลักประกันเทานั้น 
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นอกจากนี้ธนาคารยังมีโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการขายรวมกับผูประกอบการจําหนายรถยนต 
ทั้งรถยนตใหม และรถยนตเกา เชน โครงการทองเที่ยวสุขใจกับธนาคารไทยเครดิต แคมเปญแถมเบี้ยประกันภัย เปนตน 

 สินเช่ือเพ่ือคนคาขาย  เปนสินเช่ือ
อเนกประสงคที่มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนและชวยเหลือ
ผูประกอบการรายยอยที่เคยประสบกับภาวะขาดสภาพคลอง
อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจแตปจจุบันธุรกิจมีศักยภาพ
ในการดําเนินตอไปได หรือ สนับสนุนผูประกอบการรายยอยใหสามารถมีสถานประกอบธุรกิจเปนของตนเองหรือ 
เพิ่มสถานประกอบธุรกิจจากที่มีอยูเดิม โดยมีหลักประกันในการขอสินเช่ือ ไดแก ที่ดินวางเปลาซ่ึงเปนที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ ์
มาไมนอยกวา 3 เดือน  หรือ ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางอาทิเชน บานเด่ียว ทาวนเฮาส บานแฝด คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย 
โฮมออฟฟศ สถานประกอบการ สํานักงาน รานคา โชวรูม โกดัง เปนตน  สินเช่ือดังกลาวแบงเปน 2 ประเภทคือ  

- ประเภทวงเงินกู (Term Loan)  ระยะเวลากูสูงสุดไมเกิน 10 ป วงเงินสูงสุดไมเกิน 7.5 ลานบาทตอราย   

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

 สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ SME สําหรับผูประกอบการ 
ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการลงทุน ขยายกิจการ 
เสริมสภาพคลอง หรือรีไฟแนนซจากสถาบันการเงินเดิม โดยสามารถ
เลือกใชบริการไดหลากหลายตรงใจ เชน 

  วงเงินกูเบิกเกินบัญชี (Overdraft) บริการทางการเงินสําหรับผูประกอบการที่ตองการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ  
เปนแหลงเงินทุนระยะส้ัน โดยสามารถเบิกถอนใชวงเงินจากบัญชีกระแสรายวันไดอยางสะดวกสบายดวยเช็คสวนตัว  
เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการชําระคาสินคา วัตถุดิบ หรือ คาบริการอื่นๆ ของธุรกิจ 

วงเงินกูระยะสั้น (Short Term Loan) บริการดานการเงินที่ชวยเพิ่มสภาพคลองและอํานวยความสะดวก  
ใหกับกิจการที่ตองการเงินลงทุนหมุนเวียนและเงินทุนสําหรับการดําเนินงาน การจัดหาวัตถุดิบ สินคาคงคลัง สินคาและบริการ 
ลูกหนี้การคา รวมถึงคาใชจายอืน่ๆ ในการดําเนินธุรกิจ 

วงเงินกูระยะยาว (Long Term Loan) บริการทางการเงินสําหรับกิจการที่ตองการแหลงเงินทุนสําหรับใช 
ในการลงทุนในธุรกิจ หรือขยายธุรกิจ สําหรับคาที่ดิน คากอสรางอาคารโรงงานหรืออาคารสํานักงาน โกดังสินคา คาเคร่ืองจักร
หรือวัสดุอุปกรณตางๆ ทีใ่ชในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการโอนยายวงเงินจากสถาบันการเงินเดิม 

วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability) ในหลากหลายรูปแบบ เชน หนังสือคํ้าประกัน  
(Letter of Guarantee) การอาวัล (Aval) การรับรองต๋ัวแลกเงิน (Acceptance) เปนตน 
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สินเช่ือเพ่ือผูประกอบการรานทอง บริการทางการเงินสําหรับผูประกอบการรานทองโดยเฉพาะ เปนธนาคาร 
เพียงแหงเดียวที่ใหบริการนี้ เพียงแตนําทองคําแทงหรือทองรูปพรรณมาเปนหลักทรัพยคํ้าประกันในการขอสินเช่ือกับธนาคาร 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเพิ่มเงินลงทุน เพิ่มผลกําไร หรือตอยอดการลงทุนใหแกธุรกิจ 

ผลิตภัณฑดานเงินฝาก 
 

ธนาคารไดมุงเนนในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหมีความโดดเดน และ แตกตางจากธนาคารอื่น   
ภายใตกลยุทธ  การใชลูกคาเปนศูนยกลาง  (Customer Centric) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไป
ตามภาวะเศรษฐกิจ และ การแขงขัน นั้น    

 
 แบงกลุมเงินฝากของธนาคารเปน 2 กลุม    
 1.กลุมเงินฝากแบบพิเศษ (Structured deposit)     
   กลุมผลิตภัณฑที่มุงเนนการพัฒนาใหตอบสนองความตองการของลูกคา   หรือ เพื่อเปนเคร่ืองมือที่ชวยแกปญหา
ทางการเงินใหกับลูกคาได   

1.1 กลุมลูกคาเปาหมาย   มุงเนนที่กลุมลูกคารายยอยเปนหลัก   โดยพัฒนาผลิตภัณฑใหรองรับและตอบสนอง
ตามชวงอายุและความตองการของลูกคาที่แตกตางกันดังนี้  

 กลุมลูกคาชวงอายุ วัยเด็ก ถึง วันเร่ิมตนทํางาน  รวมถึงกลุมพอคาแมคาที่ไมมีรายไดประจํา  เปนกลุม
ลูกคาที่มีความตองการเก็บออมเงินเพื่อการศึกษาในอนาคต หรือ เพิ่งเร่ิมมีรายได ยังไมมีเงินกอน   
หรือ มีเปาหมายอยากมีเงินกอน เพื่อเรียนตอ ซ้ือรถ หรือ  ซ้ึอบาน     

ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ   ไดแก  เงินฝากออมทรัพยรายเดือนเพิ่มคา Up to  you  เงินฝาก
ปลอดภาษี   เงินฝากออมทรัพยเพิ่มคา   
 

 กลุมลูกคาชวงอายุวัยเร่ิมสรางครอบครัว เปนกลุมลูกคาที่มีเร่ิมมีหนาที่การงานม่ันคงขึ้น มีรายได
เพิ่มขึ้น  ชวงอายุ 26 -39 ป มีบุตร มีภาระคาใชจายการผอนบาน ผอนรถ หรือแผนขยับขยาย
ครอบครัว หรือ มีเงินกอนที่ตองการหาผลตอบแทน  

ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ   ไดแก  เงินฝากออมทรัพยรายเดือนเพิ่มคา Up to you เงินฝาก        
ออมทรัพยเพิ่มคา  เงินฝากออมทรัพยเพิ่มคาทันใจ เงินฝากปลอดภาษี เงินฝากประจําระยะส้ัน  
 
 กลุมกลุมคาชวงอายุวัยหนาที่การงานม่ันคง จนถึง วัยเกษียณ   ชวงอายุ 40 ปขึ้นไป  เปนกลุมลูกคา 

ที่มีการงาน และ การเงินที่ม่ันคง มุงแสวงหาผลตอบแทนที่สูง มีทางเลือกในการออมที่หลากหลาย   

ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ ไดแก เงินฝากออมทรัพยเพิ่มคาทันใจ เงินฝากประจํารับดอกเบี้ย
รายเดือน เงินฝากออมทรัพยเพิ่มคารับดอกเบี้ยรายเดือน ต๋ัวแลกเงิน   
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1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ   

 ลักษณะของผลิตภัณฑมีความแตกตางจากผลิตภัณฑเงินฝากปกติทั่วไป เชน มีการจายดอกเบี้ย
ลวงหนา การจายดอกเบี้ยรายเดือน ผสมผสานจุดเดนของบริการฝากประจํา กับออมทรัพยไวดวยกัน    
ใหอัตราดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ดังนี้  

 เงินฝากออมทรัพยเพ่ิมคา   เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่
รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา  และไดรับความคลองตัว
สูงแบบออมทรัพย  รับดอกเบี้ยรายเดือน  สะดวกฝาก ถอนได
ทุกวัน  ไมมีขอจํากัด  ย่ิงฝากมาก ย่ิงไดรับดอกเบี้ยมาก สามารถฝากผานไปรษณียไทยกวา 
1,200 สาขา พรอมเบิกใชสะดวกผานบัตร  ATM    

 
 เงินฝากออมทรัพยเพ่ิมคาทันใจเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย

พิเศษที่ใหดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคลองตัว 
ใหกับลูกคา  พรอมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจํา   
โดยลูกคาสามารถเลือกฝากไดหลายขนาด  ต้ังแต 50,000 บาท  
100,000 บาท  300,000 บาท  500,000 บาท  1,000,000 บาท    
และสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดการฝาก  6 เดือน หรือ  
12 เดือน  ไดตามความตองการของลูกคา   เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนในการฝาก 
อยางเต็มที่  พรอมคลองตัวแบบออมทรัพย ถอนกอนระยะเวลาที่กําหนดได  โดยไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพยปกติ 

 เงินฝากปลอดภาษ ี   เปนบัญชีเงินฝากที่กระตุนและเสริมสรางวินัยในการออมใหกับลูกคา
รายยอยไดเปนอยางดี  โดยที่ลูกคาจะไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ที่จายจากดอกเบี้ย 
เงินฝาก  ตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร  พรอมรับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ตลอด
ระยะเวลาการฝาก  24 เดือน หรือ 36 เดือน  นําฝากในลักษณะการทยอยฝาก เดือนละ
เทาๆกัน  เร่ิมตนเพียงเดือนละ 1,000 บาท   ฝากสะดวกพรอมฟรีคาธรรมเนียม ดวยบัตรฝาก
เงินทันใจ ที่ไปรษณียไทยกวา 1,200 แหง    

 เงินฝากออมทรัพยรายเดือนเพ่ิมคา Up to you   เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยรูปแบบใหม 
ที่สงเสริมการเก็บออมใหกับลูกคาที่ตองการเงินกอน  เพื่อใชจายตามที่ตองการได   
ที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ เหมือนฝากประจํา  โดยทยอยฝากเดือน(งวด) ละเทาๆกัน  
เร่ิมตนเพียงเดือนละ 1,000 บาท   เปนระยะเวลา 24  เดือน (งวด) พรอมความคลองตัวแบบ
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ออมทรัพยที่สามารถถอนใชไดในระหวางระยะการฝากตามเง่ือนไขที่กําหนด  หรือ สามารถ
ขาดฝากได  แตตองนําฝากกลับเขามากอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนด  

 
 คุณประโยชนของผลิตภัณฑตอลูกคา    

 เงินฝากที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงความตองการ และ เพิ่มทางเลือก 
ในการออม เชน ในกลุมลูกคารายยอยทางเลือกในการออมมีไมมากนัก  มักไมไดรับอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงเหมือนรายใหญ    ธนาคารไดพัฒนามีบริการเงินฝากออมทรัพยเพิ่มคาทันใจ 
ที่ใหอัตราดอกเบี้ยที่สูง  กําหนดยอดฝากรองรับกลุมลูกคารายยอยไดมีโอกาสในการฝากเงิน
ที่ใหผลตอบแทนสูง  อีกทั้งยังจายดอกเบี้ยใหทันทีในวันฝาก  เพื่อที่ใหลูกคาสามารถ 
นําดอกเบี้ยไปใชหมุนเวียนไดกอนโดย ไมตองรอ   

 เงินฝากที่ชวยสงเสริมการออมเพื่อการมีเงินกอน อีกทั้งเปนการอางอิงถึงวินัยการออม 
ของลูกคาในกลุมที่ไมมีรายไดประจําไดอีกดวย  เชน เงินฝากออมทรัพยรายเดือนเพิ่มคา   
Up to you  เงินฝากปลอดภาษี ที่แสดงถึงวินัยในการออมที่ดีของลูกคากลุมนี้ได    

2.กลุมเงินฝากแบบปกติทั่วไป (General deposit) 
 
2.1 กลุมลูกคาเปาหมาย  มุงใหบริการทุกกลุมลูกคา  ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทุกชวงวัย  ตามความ

ตองการทางเงิน ของลูกคาไดหลากหลาย ไมวา เพื่อเก็บออม  เพื่อหมุนเวียน  หรือเพื่อการใชจาย 
 

 2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ   เปนบริการเงินฝากที่มุงเนนการใหบริการที่หลากหลาย รองรับบริการทางการเงิน 
                 ขั้นพื้นฐานของลูกคา  โดยใชเปนบัญชีที่รองรับธุรกรรมใชจายหมุนเวียน  หรือ เพื่อการเก็บออม  ดังนี้  
 

 เงินฝากกระแสรายวันเพิ่มคา   ที่ใหความตัวกับผูฝากที่ตองใชเงินหมุนเวียนจํานวนมาก  ทั้งสะดวก และ
ปลอดภัยในการเบิกถอนเงินดวยเช็ค   และตรวจสอบรายการเดินบัญชีผาน Statement ที่ธนาคารจัดสงให
ทุกเดือนพรอมรับดอกเบี้ยรายเดือน 

 เงินฝากออมทรัพย  เปนบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย  ที่ มีสมุดคูฝากเพื่อใชเปนหลักฐาน 
ในการรับฝากเงินเพื่อทําธุรกรรมฝาก ถอนหรือโอน   เหมาะสําหรับบุคคลที่ตองการออมเงินระยะส้ัน และ 
มีการหมุนเวียนเงินใชจายประจํา สะดวก คลองตัวย่ิงขึ้นดวยบัตร ATM  สามารถใชควบคูไปกับผลิตภัณฑ
หรือบริการอื่นๆ ของธนาคาร เชน บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชําระคาสินคาและบริการตางๆ  

 เงินฝากประจํา  ที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูง ตลอดระยะเวลาการฝาก ที่มีระยะเวลาใหเลือกฝากไดต้ังแต 3 เดือน  
ถึง 36 เดือน  ทั้งรูปแบบสมุดคูฝาก (Passbook)  หรือ ใบรับฝากเงิน (Fixed Deposit Receipt)   
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2.3 คุณประโยชนของผลิตภัณฑตอลูกคา  มีบริการเงินฝากที่หลากหลายใหลูกคาเลือกใชบริการตามความตองการ  
และยังไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงดวย   
 

 ในป 2553 ที่ผานมา ธนาคารไดมีการจัดโปรโมช่ันเพื่อสงเสริมการฝากเงินอยางตอเนื่องตลอดป เพื่อตอกยํ้า แบรนด
ธนาคารใหเปนที่รูจักเปนวงกวาง  อีกทั้งยังเปนการสรางฐานลูกคาเงินฝากรายใหม   อาท ิ
 
 

 โปรโมช่ันเปดสาขาใหม  สรางฐานลูกคา และ สรางการรับรูแบรนดใหเปนที่รูจัก  

 
 
 
 
 
 
 
 โปรโมช่ันเงินฝากอัตราดอกเบี้ย 5% สําหรับลูกคาที่ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ผานธนาคาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 โปรโมช่ันสงเสริมการลงทุนในต๋ัวแลกเงินของธนาคาร    

 
 
 

 
 
 
 
ผลิตภัณฑดานหนวยลงทุน  (กองทุนรวม)  
 การลงทุนในกองทุนรวม  เปนทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง  ที่มีความเส่ียงมากกวาการฝากเงิน
กับธนาคาร  โดยอาจจะไดรับผลตอบแทนที่มากกวาเงินฝากได      ซ่ึงต้ังแตวันที่ 11 สิงหาคม 2555 เปนตนไป  การออมเงิน 
ในรูปการฝากเงินจะไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมมครองเงินฝากเพียง  1 ลานบาท   ดังนั้น  เพื่อใหลูกคามีชองทาง 
การบริหารเงินโดยจัดพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพในจุดบริการเดียวกัน  และเพิ่มโอกาส 
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ในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้น   ธนาคารขอรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0022-01 การจําหนาย
หนวยลงทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด  และ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี   

 กลุมลูกคาเปาหมายหลัก  กลุมลูกคาเงินฝากของธนาคาร โดยการจัดแบงกลุมลูกคา แบงตาม
วัตถุประสงคในการลงทุน  และ ระดับความสามารถในการรับความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา   

 ลักษณะผลิตภัณฑการลงทุน   ประเภทกองทุนที่นําเสนอใหลูกคาเงินฝาก ดังนี้  

o กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี ้ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเนนการลงทุนในตราสารหนี้ 
หรือเงินฝาก ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบ เหมาะกับผูลงทุนที่รับความเส่ียงไดตํ่า 

o กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน  กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเนนการลงทุนในตราสารทุน 
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบ เหมาะกับผูลงทุนที่รับความเส่ียงไดสูง 

o กองทุนรวมแบบผสม ที่ มีนโยบายการลงทุนผสมกันระหวางตราสารหนี้และตราสารทุน 
 เหมาะกับผูลงทุนที่ยอมรับความเส่ียงไดในระดับปานกลาง 

o กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) คือ กองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุน  
โดยทางการสนับสนุนใหจัดต้ังขึ้นเพื่อเพิ่มสัดสวนผูลงทุนสถาบันที่จะลงทุนระยะยาว 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว จะไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีที่มากกวาการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
ได รับการยกเวนภาษีเงินไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน หรือ สูงสุด 
ไมเกิน 500,000 บาท ผูลงทุนจะไดรับประโยชนจากการประหยัดภาษีเงินไดทันที ต้ังแตปแรกที่
เร่ิมลงทุน 

o กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค
ในการส งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่ อเตรียมความพรอมไว สําหรับ 
การเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะไดรับสิทธิประโยชน 
ทางภาษีที่มากกวาการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ได รับการยกเวันภาษีเงินไดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน หรือ สูงสุด 
ไมเกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ใหนับรวมเงินลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 
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การขยายธุรกิจ 

 ธนาคารไดขยายธุรกิจผานการซ้ือกิจการ  บริษัท ธนบรรณ จํากัด  ที่เปนผูดําเนินธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือจักรยานยนต   
ที่มีสวนแบงการตลาด ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เปนอันดับ 3    ภายใตแผนการจัดต้ังกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร   
ซ่ึงทําใหธนาคารสามารถสรางการเติบโตดานรายได และ ผลกําไร  อีกทั้งยังเปนการขยายประเภทการใหบริการทางเงิน 
แกลูกคารายยอยเพิ่มเติมจากบริการที่มีอยูแลวในปจจุบันใหสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของลูกคาได    

  

           ธนาคารซ้ือบริษัท ธนบรรณ จํากัด เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2552 โดยถือหุน 
รอยละ 99.99 เปนเงินลงทุน 571.22 ลานบาท บริษัททําธุรกิจเชาซ้ือรถจักรยานยนต
มีสินทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2553 รวมจํานวน 656.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.88 
ของสินทรัพยรวมของธนาคาร เปนลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือจํานวน 22,933 ราย    
คิดเปนเงิน 616.56 ลานบาท ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป มีกําไรตอเนื่อง โดยป 
2553 มีกําไรสุทธิ 39.76 ลานบาท มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือคางชําระเกิน 3 เดือน 
จํานวน 33.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.96 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือทั้งหมด 
 
 
                  

 
 บริษัท ธนบรรณ จํากัด ประกอบธุรกิจเชาซ้ือรถจักรยานยนต 
ที่ต้ัง  เลขที่ 121 อาคารอาร.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 25 หองชุดเลขที่ 121/76 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
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ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
 

ธนาคารมีนโยบายในการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและเอื้อตอการบริหารความเส่ียงดานตางๆ รวมถึง 
มีการกําหนดหนาที่ของแตละฝายงาน ตลอดจนการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบและสายการรายงานอยางชัดเจน 
สอดคลองกับหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยโครงสรางการบริหารความเส่ียงในภาพรวม มีดังนี ้

คณะกรรมการธนาคาร ทําหนาที่พิจารณาอนุมัตินโยบายและหลักการดานการบริหารความเส่ียงทุกประเภท 
ของธนาคาร กําหนดกรอบความเส่ียงและขอบเขตความเส่ียง รวมถึงดูแลใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียง 
ที่เหมาะสม มีประสิทธภิาพ ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ทําหนาที่ดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับกลยุทธ
ของธนาคาร ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนวางกลยุทธในการระบุ ประเมิน ดูแล
และติดตามปริมาณความเส่ียงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม และอนุมัติกรอบการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเส่ียง 
และระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่ กํากับดูแลการบริหารความเส่ียงใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ แผนงาน 
กฎหมาย  และกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ( ALCO)  ทําหนาที่ในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงสภาพคลอง 

 
ในระดับปฏิบัติการ กลุมบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการและตลาด (Operation and Market   Risk  Management 

Group) และฝายบริหารความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk Management Department ) รับผิดชอบในการวัดผล และ
ติดตามความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพัฒนาเคร่ืองมือที่เหมาะสมเพื่อใชในการบริหาร 
ความเส่ียงดานตาง ๆ ซ่ึงจะชวยใหสามารถประเมินและควบคุมขนาดของความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  
พรอมทั้งประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสมตามนโยบาย 
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การบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ของธนาคาร          
1.การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ความเส่ียงดานกลยุทธ คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติ 
ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน หรือการ
ดํารงอยูของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง จึงไดรวมกันวางแผน 
กลยุทธและแผนดําเนินงานอยางรอบคอบ สงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พรอมทั้งจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานภายใน
ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัติ  อาทิ  การจัดองคกร บุคลากร งบประมาณ ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน   เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและจัดการกับปญหาของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในป 2553 ธนาคารยังคงใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีกระบวนการ
กําหนดและทบทวนแผนกลยุทธ รวมถึงการติดตามผลดําเนินงาน ที่มีประสิทธิผลและสอดคลองกับปจจัยภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน หรือการดํารงอยูของกิจการ นอกจากนี้ ธนาคารมีการควบคุม
ระดับความเส่ียงดานกลยุทธใหอยูภายใตระดับความเส่ียงดานกลยุทธที่ยอมรับได   ปจจุบัน ธนาคารไดมีการจัดทํา  
แผนกลยุทธระยะเวลาประมาณ 3-5 ป เพื่อใชเปนกรอบในการวางแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ ดวยวิธีการบริหารแบบ
ผสมผสาน โดยมีการใชทั้งวิธีจากบนลงลาง(Top Down) และวิธีจากลางขึ้นบน (Bottom Up)  แผนปฏิบัติงานประจําป  
 โดยธนาคารไดมีการจัดทําประมาณการทางการเงินที่มีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกตางๆ อีกทั้งยังมีการพิจารณาในมิติของความสอดคลองของแผนการดําเนินงาน และงบประมาณกับ 
แผนกลยุทธ และมิติของความเพียงพอของแผนการดําเนินงานที่จะทําใหธนาคารสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ 
รวมทั้งการวางแผนเงินกองทุนของธนาคารใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจ และรองรับความเส่ียงดานตางๆของธนาคารและ
ระบบการเงินอยางมีประสิทธิภาพ  ดังจะเห็นไดวาในชวงเร่ิมตนของธนาคาร นั้น  ธนาคารไดดําเนินกลยุทธการขยายตัวอยาง
ระมัดระวัง โดยมีการใหสินเช่ือในกลุมลูกคาหรือธุรกิจที่มีความเส่ียงตํ่า  ซ่ึงอาจใหผลตอบแทนไมมากนัก  นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังไดลงทุนระบบโครงสรางสถาปตยกรรมพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน เพื่อชวยในการบริหารจัดการธุรกิจ และ
บริหารความเส่ียงตางๆ  เปนผลใหธนาคารมีผลประกอบการขาดทุนในชวงเร่ิมตนธุรกิจ  แตฐานะทางการเงินของธนาคารจะมี
ความม่ันคงสูง  จากการที่ธนาคารไดดําเนินการเพิ่มทุนอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางเงินกองทุนใหแข็งแกรง   ความตอเนื่อง
ของกลยุทธดังกลาวมีสวนชวยอยางมากตอการวางรากฐานดานคุณภาพสินทรัพยที่ดีใหแกธนาคาร  ทําใหในป 2553 นี้ 
ธนาคารสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการใหสินเช่ือที่สอดคลองกับความเส่ียงไดมากขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการ
โครงสรางเงินฝากใหมีความเส่ียงดานสภาพคลองในระดับตํ่า  สามารถบริหารสวนตางอัตราดอกเบี้ยไดอยางยืดหยุน  
รวมทั้งการจัดโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับกลยุทธ โดยมีอัตรากําลังที่เพียงพอ  ธนาคารจึงสามารถสรางการเติบโตของ
สินทรัพยพรอมกับผลกําไรไดในที่สุด  โดยธนาคารมีผลประกอบการกําไรสุทธิในป 2553 จํานวน 52.3 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับผลขาดทุน  104.5 ลานบาทในป 2552  อีกทั้งยังสูงกวาเปาหมายผลกําไรสุทธิของธนาคารที่ 50.0 ลานบาท  

ในสวนของเงินกองทุนนั้น  ณ ส้ินป 2553 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ิน 1,458.78 ลานบาท คิดเปนอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงรอยละ 14.39  สูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่รอยละ 8.5 ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
การใชเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ธนาคารไดมีการจัดโครงสรางประเภทสินเช่ือใหมีการกระจายน้ําหนัก 
ความเส่ียงที่เหมาะสม โดยมุงเนนขยายสินเช่ือไปยังกลุมลูกคาที่มีน้ําหนักความเส่ียงตํ่ามากขึ้น   ควบคูไปกับการขยายสินเช่ือ
ลูกคารายยอยที่มีขนาดวงเงินที่ตํ่าลง เปนผลใหธนาคารมีลูกหนี้ที่เขาเกณฑรายยอยตามหลักเกณฑ Basel II มากขึ้น 
จากวงเงิน 9.18 ลานบาทตอราย (9,896 ราย) ณ ส้ินป 2552 เปนวงเงิน 16.30 ลานบาทตอราย  (15,563 ราย) ณ ส้ินป 2553 
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2. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่ เกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปล่ียน และราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 

 
หากพิจารณาตามธุรกรรมที่ มีอยูของธนาคาร  ธนาคารจะมีความเส่ียงดานตลาดจากธุรกรรมในบัญชี 

เพื่อการธนาคารที่มาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน  โดยภาพรวมธนาคารมีความเส่ียง 
ดานตลาดในระดับตํ่า เนื่องจากสินเช่ือสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทําใหสามารถปรับตัวตามสภาวะดอกเบี้ยในตลาด 
ไดทันเหตุการณ และเงินฝากซ่ึงเปนแหลงเงินทุนสวนใหญของธนาคารมีการกระจายอายุครบกําหนดที่เหมาะสม ในสวนของ
เงินลงทุนสวนใหญ เปนการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุโดยเฉล่ียตํ่ากวา 1 ปเพื่อใชในการดํารง 
สภาพคลองตามกฎหมาย รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีอยางใกลชิด 

ในการบริหารความเส่ียงดานตลาด ธนาคารกําหนดนโยบายในการทําธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้ง
นโยบายในการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ( ALCO) และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการทําธุรกรรม การบริหารความเส่ียง และติดตามดูแล
ความเส่ียงเปนรายเดือนอยางสมํ่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเส่ียงดวยการกําหนดเพดานความเส่ียง และระดับสัญญาณ
เตือนภัย 
 การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร  ธนาคารมีการดําเนินกลยุทธปรับโครงสราง
งบดุลของธนาคารใหสอดคลองกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต และให เคล่ือนไหวอยูในกรอบความเส่ียงที่ กําหนด 
โดยมีการติดตามการเคล่ือนไหวของทิศทางดอกเบี้ย และพฤติกรรมของลูกคาอยางใกลชิด เพื่อประเมินความเส่ียงใหสะทอน
กับความเปนจริงมากที่สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเส่ียงดวยความถ่ีมากขึ้น หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางสินทรัพย
และหนี้สินอยางมีนัยสําคัญ โดยมีการจัดทํารายงาน Repricing Gap เพื่อใชในการติดตามความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย และ
ประเมินความออนไหวตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนขางหนา  
ภายใตสมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยรอยละ1-2  ของรายการสินทรัพยและหนี้สินทุกประเภทตามระยะเวลา 
นอกจากนี้ธนาคารมีการจําลองสถานการณการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย  เพื่อบริหารรายไดดอกเบี้ยสุทธิใหมีเสถียรภาพ
ไมวาทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

ในสวนของการบริหารความเส่ียงดานราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารไมมีนโยบายที่จะทําธุรกรรม
เพื่อการคา  โดยการลงทุนตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร อยางไรก็ตามธนาคารไดรับตราสารทุนรายการหนึ่ง 
จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงที่ไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดและมีมูลคาเงินลงทุนนอยมาก   จึงไมมี 
ความเส่ียงอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

 
3. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารอาจไมสามารถชําระเงินตามภาระ

ผูกพันเม่ือถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพยีงพอ  หรือสามารถ
จัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาที่จะยอมรับได ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของธนาคาร 
ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 
นโยบายการบริหารความเส่ียงสภาพคลองของธนาคาร มุงเนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพและกระจาย 

ความเส่ียงอยางเหมาะสมทั้งในสวนของสินทรัพยสภาพคลองและแหลงเงินทุน  ในกระบวนการบริหารความเส่ียงธนาคาร
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กําหนดใหมีการจัดระดับเตือนภัยดานสภาพคลอง (Management  Action Triggers)  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการสงสัญญาณ
ใหกับผูบริหาร  โดยบริหารควบคูกับระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) พรอมทั้งไดจัดใหมีแผนฉุกเฉิน 
ดานสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) เพื่อกําหนดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ 
ในตลาดซ่ึงมีผลตอสภาพคลองของธนาคาร  โดยธนาคารมีเปาหมายในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง เพื่อใหม่ันใจวา
สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันเม่ือถึงกําหนด และมีความสัมพันธที่ดีกับแหลงเงินทุนทําใหเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีตนทุน
เหมาะสมในเวลาที่ตองการ รวมทั้งใหธนาคารมีสภาพคลองและผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแตละชวงเวลา 
 โดยมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ 

  
ธนาคารมีเคร่ืองมือติดตามความเส่ียงดานสภาพคลอง ไดแก อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก อัตราสวน

สินเช่ือตอเงินฝาก การกระจุกตัวของแหลงเงิน และการใช Liquidity Gap หรือ Maturity Ladder ติดตามกระแสเงินสดรับ/จาย
ในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับความเปนจริง รวมทั้งทดสอบคาดังกลาวในภาวะวิกฤติ เพื่อเตรียม
แหลงเงินทุนรองรับ  

 
ธนาคารกําหนดใหมีตัวบงช้ีความผิดปกติของสภาพคลองทางการเงินในระดับสัญญาณเตือนภัย  และระดับเพดาน

ความเส่ียง โดยการกําหนดเพดานความเส่ียงสภาพคลอง (Liquidity Risk Limits) ที่ครอบคลุมทั้งกรณีสถานการณปกติ 
(Behavioral Scenarios) และสถานการณฉุกเฉิน (stress-test Scenarios) เพื่อสะทอนสภาวะตลาดและสถานะ ของธนาคาร
ในปจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลองไดทันตอเหตุการณที่มีการเปล่ียนแปลง  

 
ธนาคารไดจัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลอง เพื่อรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคลองทั่วไป และภาวะ

วิกฤตที่ไมมีสัญญาณเตือนลวงหนา รวมทั้งผลกระทบจากการบังคับใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551  
โดยการกําหนดสมมติฐานที่อาจไดรับผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝากเงินในระดับตางๆ กําหนดวิธีการรองรับปญหา
สภาพคลอง โดยมีการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอยางชัดเจน  

 
โดยภาพรวม ธนาคารมีความเส่ียงดานสภาพคลองในระดับตํ่า โดยมีนโยบายดํารงสภาพคลองขั้นตํ่า 

เพื่อรองรับการดําเนินธุรกรรมระหวางวันไมตํ่ากวารอยละ 12 ของเงินฝากรวม ในขณะที่เกณฑทั่วไปในการดํารงสภาพคลอง 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดอยูที่รอยละ 6  นอกจากนี้เงินลงทุนสวนใหญของธนาคารอยูในพันธบัตรรัฐบาล หรือ 
ที่รัฐบาลคํ้าประกัน ซ่ึงอยูในความตองการของตลาดและมีสภาพคลองสูง รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีอยางใกลชิดและ 
ทันตอเหตุการณ 

 
4.  ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่ เกิดจากความผิดพลาด           

หรือความไมเพียงพอของ  กระบวนการทํางาน  พนักงาน  ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณหรือปจจัย
ภายนอก  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร โดยรวมถึงความเส่ียงดานกฎหมายดวย ความเส่ียง 
ดานปฏิบัติการถือเปนความเส่ียงที่สําคัญที่ธนาคารจะตองมีการบริหาร ติดตามและควบคุมอยางใกลชิดในทุกกระบวนการ
ดําเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารไดจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ   คูมือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองคกร  จัดอบรมและส่ือสารใหพนักงานมีความรูความเขาใจและตระหนักในเร่ืองความเส่ียงดานปฏิบัติการ    
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การจัดทําเคร่ืองมือตางๆตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยที่จะนํามาใชในการระบุ ประเมิน  ติดตาม และควบคุมหรือ
ลดความเส่ียงดานปฏิบั ติการที่คาดวาจะเกิดขึ้น  รวมทั้งมีหนวยงานเฉพาะในการดูแลความเส่ียงดานทุจริตจาก
บุคคลภายนอก โดยทีมปองกันการทุจริต ทําการติดตามและตรวจสอบปจจัยเส่ียงที่ผิดปกติของธนาคาร เพื่อใหการบริหาร
จัดการความเส่ียงดานปฏิบัติการสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ในป 2553 ฝายบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการไดพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการในดานตางๆ ดังนี ้
 การพัฒนาระบบการทํางานภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยปรับ

บทบาทของผูชํานาญการความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Specialist) ของ ทุกฝายงาน
ขององคกร ซ่ึงเปนผูที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในหนวยงานเปนอยางดี ใหทําหนาที่ในการ
สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการในหนวยงานตนเอง ประสานงาน และ
ติดตามความคืบหนาในการประเมินและการควบคุมความเส่ียงที่เกิดขึ้นในหนวยงานรวมกับฝาย
บริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ธนาคารไดปรับปรุงแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องให 
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยกําหนดธุรกรรมขั้นตํ่าที่ตองดําเนินงาน เพื่อใหม่ันใจไดวาในกรณีที่ 
เกิดเหตุฉุกเฉิน ธนาคารจะยังสามารถใหบริการสําหรับธุรกรรมงานที่สําคัญแกลูกคาหรือคูคาของ
ธนาคารไดอยางตอเนื่อง หรือกลับสูการดําเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ธนาคารไดทํา
การทดสอบและทบทวนแผนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดจริงอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

 จัดทําตารางวัดระดับความเส่ียง (Risk Mapping) เพื่อใหสามารถแบงระดับหรือจัดลําดับความสําคัญ
ของการดําเนินการปรับปรุง ควบคุมและลดความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

 การประเมินความเส่ียงและการควบคุมดวยตัวเอง(Risk and Control Self Assessment : RCSA) 
เปนเคร่ืองมือที่จะใชพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการในทุกระดับหนวยงาน 
ของธนาคาร โดยทุกหนวยงานจะตองมีการประเมินความเส่ียง และประสิทธิภาพของการควบคุม 
ความเส่ียงของตนเอง รวมทั้งดําเนินการทบทวน และตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  
ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการลดความเส่ียงดานปฏิบัติการและเพิ่มความม่ันใจในการแกปญหาใหได
ภายในเวลาที่เหมาะสม 

 การดําเนินการเพื่อเสริมสรางกระบวนการและจิตสํานึกในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการให
เกิดขึ้นในทุกระดับขององคกร  โดยจัดอบรมและส่ือสารนโยบายและความรูเก่ียวกับการบริหารความ
เส่ียงดานปฏิบัติการอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานทุกคนไดรับทราบนโยบาย มีความรูความเขาใจ 
และตระหนักถึงความเส่ียงที่แฝงอยูในกระบวนการทํางานของตนเอง เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย
ที่มีตอธนาคาร 
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 จัดทําระบบในการจัดเก็บขอมูลความเสียหาย (OPERATIONAL RISK INCIDENT AND LOSS 
MANAGEMNT) เพื่อรวบรวมเก็บเปนฐานขอมูลเพื่อวิเคราะหความเสียหายและเหตุการณผิดปกติ 
ที่เกิดจากความเส่ียงดานปฏิบัติการ และใหมีระบบการจัดการความเสียหายและเหตุการณผิดปกติ 
ที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปใชในการพัฒนาแบบจําลองเพื่อทําดัชนี 
ช้ีวัดความเส่ียง (KEY RISK INDICATORS) และเปล่ียนแปลงวิธีการคํานวณเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับ
ความเส่ียงดานปฏิบัติการของธนาคารในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต 

5.ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)ความเส่ียงดานเครดิต หมายถึง ความเส่ียงจากการที่ลูกหนี้ หรือ
คูสัญญา ไมสามารถชําระหนี้ไดตามเง่ือนไขและขอตกลงตามสัญญา ซ่ึงอาจเปนเพราะลูกหนี้หรือคูสัญญาประสบปญหา
ทางการเงิน หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา สงผลใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร ทั้งนี้ความเส่ียงดานเครดิตครอบคลุม 
ไปถึงผลิตภัณฑทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยูบนงบดุล (On Balance Sheet) เชน เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี      
ต๋ัวเงิน ตลอดจนธุรกรรมนอกงบดุล (Off Balance Sheet) เชน หนังสือสัญญาคํ้าประกันประเภทตางๆ เปนตน 

 
o โครงสรางการบริหารความเส่ียงดานเครดิต 
 การบริหารความเส่ียงดานเครดิตของธนาคารอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
โดยมีเปาหมายเพื่อใหธนาคารสามารถบริหารความเส่ียงดานเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสรางองคกร กระบวนการ และ
ระบบงานดานเครดิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความเส่ียงที่เหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของธนาคาร และ
หลักเกณฑของทางราชการ 
 
 ธนาคารแบงโครงสรางการดูแลความเส่ียงดานเครดิตบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยจัดโครงสรางองคกรดานเครดิต 
ใหมีการถวงดุล (Check and Balance)  โดยการแยกหนวยงานดานการตลาดสินเช่ือ และหนวยงานดานการวิเคราะหและ
อนุมัติสินเช่ือ ออกจากกันอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามการกําหนด หรือปรับปรุงกระบวนการเครดิตของธนาคาร หนวยงาน 
ที่มีความเก่ียวของจะรวมกันดําเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตความเส่ียงที่เหมาะสม โดยมีหนวยงาน 
ดานการกํากับและสอบทานทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร 
 
o อํานาจกระทําการ 
 คณะกรรมการธนาคารเปนผูอนุมัติ อํานาจกระทําการของผูบริหารและคณะกรรมการชุดตางๆ โดยอํานาจกระทํา
การครอบคลุมทั้งอํานาจอนุมัติสินเช่ือ อํานาจการรับความเส่ียงประเภทตางๆ เปนตน โดยกระจายอํานาจอนุมัติตาม 
ความเหมาะสม และพยายามกําหนดใหอํานาจอนุมัติเปนไปตามระดับความเส่ียง (Risk Based Authority)  โดยอํานาจอนุมัติ
สินเช่ือจะถูกกําหนดทั้งในรูปองคคณะ และในรูปตัวบุคคล  ดังนี ้

1. ผูมีอํานาจอนุมัติระดับองคคณะ ประกอบดวยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ทําหนาที่อนุมัติสินเช่ือแตละประเภทตามอํานาจ 
กระทําการที่กําหนด 

2. ผูมีอํานาจอนุมัติระดับตัวบุคคล  ธนาคารมีการกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติระดับบุคคลใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
สินเช่ือรายยอย(สินเช่ือบุคคล และสินเช่ือยานยนต) เพื่อความคลองตัว และประสิทธิภาพในกระบวนการสินเช่ือ 
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ทั้งนี้ในการอนุมัติสินเช่ือจะกําหนดใหตองมีการอนุมัติรวมกันอยางนอย 2 คน(Co-Sign) ภายใตวงเงินอนุมัติ 
และอํานาจกระทําการที่ธนาคารกําหนด 

 
o กระบวนการบริหารความเส่ียงดานเครดิต 

 การพิจารณาและอนุมัติสินเช่ือ 
กระบวนการในการอนุมัติสินเช่ือและระบบงานของธนาคารไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะลูกคา 

ความเส่ียง และผลิตภัณฑ โดยธนาคารใหความสําคัญกับการแบงแยกหนาที่ระหวางผูดูแลลูกคากับผูมีอํานาจอนุมัติสินเช่ือ 
โดยแบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจ (Check and Balance) กลาวคือ กลุมลูกคาธุรกิจ 
ซ่ึงมีความตองการทางการเงินที่หลากหลาย จะมีผูดูแลลูกคาที่เขาใจถึงความเส่ียงทางธุรกิจและการเงินของลูกคาเปนอยางดี 
โดยผูดูแลลูกคาจะเปนผูจัดโครงสรางสินเช่ือและนําเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสม รวมถึงเปนผูจัดเตรียมและสนับสนุนขอมูล
ใหแกหนวยงานที่ทําหนาที่วิเคราะห ซ่ึงเปนผูวิเคราะห และจัดทํารายงานวิเคราะหความเส่ียง นําเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจ
ในการอนุมัติสินเช่ือตามที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ผูมีอนาจในการอนุมัติสินเช่ือธุรกิจจะมีเฉพาะระดับคณะกรรมการเทานั้น 

สําหรับกลุมลูกคารายยอย อาทิ สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต สินเช่ือที่อยูอาศัย ธนาคารใชกระบวนการมาตรฐาน และ
ระบบงานดานเครดิตตามประเภทผลิตภัณฑ กลาวคือธนาคารจะกําหนดหลักเกณฑขึ้นเพื่อใชเปนมาตรฐานเดียวกันภายใต
กรอบโครงการ (Product Program) ที่กําหนดขึ้น และมีการนํา Credit Scoring และขอมูลประวัติทางดานเครดิต (เครดิต บูโร) 
มาใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาภายใตกรอบโครงการดวย เพื่อใหกระบวนการพิจารณาสินเช่ือมีความกระชับ และ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดในระยะเวลาอันส้ัน ทั้งนี้ธนาคารใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูล และตัวตน
ของลูกคาเปนอยางมาก ซ่ึงขั้นตอนการตรวจสอบจะดําเนินการโดยหนวยงานที่ทําหนาที่ในการวิเคราะห และจัดทํารายงาน
การวิเคราะหความเส่ียง เพื่อนําเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจในการอนุมัติสินเช่ือ ซ่ึงจะมีทั้งในระดับคณะกรรมการ และ 
ระดับรายบุคคลตามที่ธนาคารกําหนด 

 
 การปฏิบัติการดานสินเช่ือหลังการอนุมัติ 

ธนาคารใชหลักการรวมศูนยงานปฏิบัติการดานสินเช่ือเพื่อใหการบริการดานสินเช่ือมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามที่ไดมีการอนุมัติ โดยรวมศูนยงานดานการจัดทําเอกสารสัญญา นิติกรรมดานหลักประกัน การต้ังวงเงินและ
การเบิกใชวงเงิน การเก็บรักษาเอกสารดานสินเช่ือ รวมถึงสนับสนุนขอมูลเครดิต 

 
 การทบทวนคุณภาพสินเช่ือ 

ธนาคารใหความสําคัญกับการทบทวนคุณภาพสินเช่ือเปนอยางมากโดยถือวาเปนกระบวนการที่ สําคัญ 
ตอการพัฒนามาตรฐานการบริหารความเส่ียงดานเครดิตดิตของธนาคาร โดยกําหนดใหมีการทบทวนสินเช่ือธุรกิจทุกราย 
ที่มีวงเงินหรือยอดคงคางต้ังแต 5 ลานบาท อยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีปจจัยที่อาจสงผลกระทบกับลูกหนี้อยางมี
นัยสําคัญ 
 

 การติดตามคุณภาพสินเช่ือ 
ธนาคารกําหนดใหหนวยงานเก็บเงินและเรงรัดหนี้สินดําเนินการประเมินคุณภาพสินเช่ืออยางใกลชิดและ

สมํ่าเสมอ และหากพบวามีลูกหนี้รายใดที่เร่ิมสงสัญญาณที่จะมีการผิดนัดชําระหนี้ธนาคารจะเขาดําเนินการโดยทันที  
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โดยยึดแนวทางการติดตามหนี้ที่จะตองเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ผลการติดตามคุณภาพหนี้ 
ของลูกหนี้ทุกกลุมจะมีการรายงานใหผูบริหาร และคณะกรรมการสินเช่ือทราบอยางสมํ่าเสมอ 

 
 การแกไขหนี ้

ธนาคารจะเร่ิมเขาสูกระบวนการแกไขหนี้นับต้ังแตลูกหนี้ประสบปญหา เพื่อใหลูกหนี้กลับมามีความสามารถ 
ในการชําระหนี้เพิ่มขึ้น หรือเพื่อใหธนาคารเกิดความเสียหายนอยที่สุด และเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งแกลูกหนี้และ
ธนาคารตอไป โดยแนวทางหรือวิธีในการปรับปรุงโครงสรางหนี้จะตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด และเม่ือมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว ก็จะตองมีการติดตามดูแลคุณภาพหนี้ และรายงานใหผูบริหาร และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ืออยางสมํ่าเสมอและตอเนือ่ง 

 
o เคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงดานเครดิต 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของเคร่ืองมือที่ใชในการกล่ันกรองและจัดระดับความเส่ียงของลูกหนี้เปนอยางมาก 
เนื่องจากนํามาใชในกระบวนการพิจารณาสินเช่ือไดอยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือ  
Credit scoring ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑสินเช่ือในแตละประเภท สําหรับสินเช่ือธุรกิจธนาคารไดปรับปรุงเคร่ืองมือ  
Credit Rating ใหมีความเปนสากล และสามารถจัดระดับความเส่ียงลูกหนี้ไดดีย่ิงขึ้น    ทั้งนี้ธนาคารไดตระหนักถึงระดับ 
ความแมนยําและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดังกลาว จึงมีการติดตามผลของการใช รวมถึงวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงาน
โดยจัดทํา Back Test อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 
o การรายงานความเส่ียงดานเครดิต 

หนวยงานบริหารความเส่ียงดานเครดิต จะดําเนินการรายงานความเส่ียงดานเครดิตใหแกคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการธนาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยรายงานความเส่ียงดานเครดิตครอบคลุมภาพรวมของ 
Credit Portfolio เชน  คุณภาพสินเช่ือและแนวโนม การกระจุกตัวดานเครดิต ความเพียงพอของเงินสํารอง 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ การประเมินผลเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดานเครดิต 
(Stress test) เปนตน 

 
o การปองกันหรือลดความเส่ียงดานเครดิต 

ธนาคารมีแนวทางในการปองกันหรือความเส่ียงดานเครดิตที่สําคัญดังนี ้
 กําหนดกระบวนการอนุมัติโดยแยกโครงสรางองคกรดานตลาดออกจากผูมีอํานาจอนุมัติสินเช่ือ เพื่อใหมีการ

ถวงดุลอํานาจ (Check and Balance)  
 กําหนดระดับอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามระดับความเส่ียง (Risk-base Authority) 
 กําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนมาตรฐานในการอํานวยสินเช่ือภายใตกรอบโครงการ (Product Program) ซ่ึง

ครอบคลุมถึงคุณสมบัติลูกคาเปาหมาย เง่ือนไขวงเงิน หลักประกัน เปนตน 
 กําหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยมีการแบงกลุมทรัพยสินที่จะรับเปนหลักประกัน สภาพคลอง และ

อัตราการรับหลักประกันที่เหมาะสม  
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เหตุการณสําคัญในรอบป 2553 

วันที ่ การขยายเครือขายสาขา 

17 มิถุนายน 2553  เปดดําเนินการสาขาบางกะป ศูนยการคาเดอะมอลล เปนสาขาลําดับที่ 9 
21 สิงหาคม 2553  เปดดําเนินการสาขาศรีนครินทร ศูนยการคาพาราไดซ พารค เปนสาขาลําดับที่ 10 
3 กันยายน 2553  เปดดําเนินการสาขาบางพูน เปนสาขาลําดับที่ 11 
20 ตุลาคม 2553  เปดดําเนินการสาขาอโศก เปนสาขาลําดับที่ 12 

17 ธันวาคม 2553  เปดดําเนินการสาขาสํานักธุรกิจเยาวราช เปนสาขาลําดับที่ 13 
 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

3 มิถุนายน 2553 ธนาคารเร่ิมธุรกิจขายหนวยลงทุนกองทุนรวมใหแกลูกคาของธนาคาร โดยธนาคารไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยเลขที่  ลง-0022-01จากกระทรวงการคลังเม่ือวันที่  
14 ธันวาคม 2552 จากนั้นไดดําเนินการแสดงความพรอมของระบบงานและไดรับอนุญาต 
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเร่ิมประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภท การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจําหนาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุนต้ังแตวันที่  3 มิถุนายน 2553 ธนาคารรับเปนตัวแทนสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุนใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด และ บมจ.หลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี  ตามลําดับ 

 โครงการลงทุน 
31 สิงหาคม 2553 ธนาคารไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (SICCO)  

กับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยวิธีการทําการเสนอซ้ือหลักทรัพย (Tender offer ) 
เปนการทั่วไปโดยสมัครใจซ่ึงตองไดหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

16 ธันวาคม 2553 ธนาคารไดรับการผอนผันจาก ธปท. ใหเขาลงทุนในหุนสามัญบริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) (SICCO) ในอัตรารอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและ
ไดรับความเห็นชอบในหลักการของโครงการรับโอนกิจการทั้งหมด หรือบางสวนจาก บริษัท 
เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (SICCO) 
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กิจกรรมสําคัญในรอบป 2553 

วันที ่ กิจกรรม 
12-13 มกราคม 2553 กิจกรรมแนะนําสินเช่ือเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

13 มกราคม 2553 กิจกรรมลาขุมทรัพยทอง คร้ังที่ 5 (รางวัลใหญทองคําแทงหนัก 5 บาท) 
16 มกราคม 2553 รวมสงเสริมการออม ในงานประชุมใหญประจําป 2553 บริษทัไทยประกันชีวิต 

5-7 กุมภาพันธ 2553 กิจกรรมใหบริการเงินฝาก และสินเช่ือในงาน Money Expo 2010 Pattaya 
14 กุมภาพันธ 2553 กิจกรรม สนง.เขตบางรัก รวมกับ บสก. กับกลุมคูรักที่เตรียมสรางครอบครัว 
15 กุมภาพันธ 2553 ลงนามสัญญาการใหบริการ  "สินเช่ือเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.ศรีปทุมสําหรับการศึกษา

ทั้งระดับ ป.ตรี โท และเอก 
22 กุมภาพันธ 2553 งานแถลงขาวเปดตัวโครงการ "Animation Classroom Project" รวมกับพันธมิตรรายอื่นๆ 

21 มีนาคม 2553 งานสัมมนา ดร.สุวรรณ  "วางแผนภาษี วางตนป ดีกวาเห็นๆ" 
29 มีนาคม 2553 ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเช่ือเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.รัตนบัณฑิตสําหรับ

การศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี โท และเอก 
30 มีนาคม 2553 ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเช่ือเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.รังสิตสําหรับการศึกษาทั้ง

ระดับ ป.ตรี โท และเอก 
28 เมษายน 2553 ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเช่ือเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.สยามสําหรับการศึกษาทั้ง

ระดับ ป.ตรี โท และเอก 
6-9 พฤษภาคม2553 กิจกรรมใหบริการเงินฝาก และสินเช่ือในงาน Money Expo 2010 
11 พฤษภาคม2553 ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเช่ือเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.หอการคาไทยสําหรับ

การศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี โท และเอก 
11 มิถุนายน 2553 ลงนามสัญญาการใหบริการซ้ือขายกองทุนรวมกับ บลจ.วรรณ 
22 มิถุนายน 2553 แถลงขาว "สินเช่ือเพื่อการรักษาพยาบาล" รวมกับ รพ.กรุงเทพ / รพ.สมิติเวช / รพ.กรุงเทพกลุม

ภาคตะวันออก 
24 สิงหาคม 2553 ลงนามสัญญาการใหบริการ "สินเช่ือเติมฝนเพื่อการศึกษา" รวมกับ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สําหรับการศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี โท และเอก 
25 สิงหาคม 2553 แถลงขาว สินเช่ือเพื่อการรักษาพยาบาล รวมกับรพ.พญาไท "Phayathai Sabai Life Center" 
19 กันยายน 2553 งานสัมมนารวมชมรมคนออมเงิน ดร.สุวรรณ "กุญแจสูความสําเร็จ SME" เดอะซีร่ีส คร้ังที่1 

5 ตุลาคม 2553 งานสัมมนารวมชมรมคนออมเงิน ดร.สุวรรณ "กุญแจสูความสําเร็จ SME" เดอะซีร่ีส คร้ังที่2 
2 พฤศจิกายน 2553 งานสัมมนารวมชมรมคนออมเงิน ดร.สุวรรณ "กุญแจสูความสําเร็จ SME" เดอะซีร่ีส คร้ังที่3 

18-21พฤศจิกายน 2553 กิจกรรมใหบริการเงินฝาก และสินเช่ือในงาน SET in the city 2010 
17 ธันวาคม 2553 งานสัมมนารวมชมรมคนออมเงิน ดร.สุวรรณ "กุญแจสูความสําเร็จ SME" เดอะซีร่ีส คร้ังที่ 4 

24-26 ธันวาคม 2553 กิจกรรมใหบริการเงินฝาก และสินเช่ือในงาน Thailand Smart Money 2010 
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คําอธิบายการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ฐานะการเงิน 

o สินทรัพย 

ณ  31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 16,887.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,511.9 ลานบาท 
หรือรอยละ 48.5 จาก 11,375.7 ลานบาท ณ ส้ินป 2552 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเช่ือและเงินลงทุนใน
หลักทรัพย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

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

 เงินใหสินเช่ือรวม ณ  31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 14,511.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 5,062.7 ลาน
บาท หรือรอยละ 53.6 แยกเปนเงินใหสินเช่ือของธนาคาร (ไมรวมสินเช่ือสหกรณที่อยูในรายการระหวางธนาคารฯ) 
จํานวน 13,845.3 ลานบาท และเงินใหสินเช่ือของบริษัทธนบรรณ จํากัด จํานวน 666.1 ลานบาท  

o หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ  31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 15,422.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,963.8 ลานบาท หรือ
รอยละ 47.5 จาก 10,458.5 ลานบาท ณ ส้ินป 2552 โดยมีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ ดังนี ้

 เงินฝาก ณ  31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 11,424.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 2,026.0 ลานบาท 
หรือรอยละ 21.6 สวนใหญเปนการเพิ่มของเงินฝากออมทรัพย โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ซ่ึงเปน
ผลิตภัณฑทางเลือกหนึ่งในการออมที่ธนาคารนําเสนอเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา  

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

สวนของผูถือหุนสุทธิจํานวน 1,465.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 548.1 ลานบาท หรือรอยละ 59.8 จาก 917.2 ลานบาท ณ 
ส้ินป 2552 เกิดจากการเรียกชําระหุนเพิ่มทุนจํานวน 500 ลานบาทในเดือนกรกฎาคม 2553 และจากกําไรสุทธิในป 2553 
จํานวน 49.6 ลานบาท 

 

 



 

59 
 

สรุปฐานะการเงินประจําป 2553 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553

หนวย : ลานบาท ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 เปล่ียนแปลง
(ลานบาท) %

เงินสดและรายการระหวางธนาคารฯ 981.6 1,047.0 979.7 1,045.7 66.0 6.7%
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธ*ิ 683.3 1,024.4 1,254.8 1,595.9 341.1 27.2%
เงินให สินเชื่อ 9,448.7 14,511.4 8,856.6 13,845.3 4,988.8 56.3%
  ดอกเบ้ียคางรับ 24.3 47.7 24.3 47.7 23.4 96.0%
  หัก สํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (146.2) (174.4) (75.8) (124.9) (49.1) 64.7%
เงินใหกูยืมและลูกหนี้สุทธิ 9,326.9 14,384.7 8,805.1 13,768.2 4,963.1 56.4%
สินทรัพยอ่ืน 383.9 431.4 354.8 397.5 42.7 12.0%
รวมสินทรัพย 11,375.7 16,887.6 11,394.4 16,807.3 5,412.9 47.5%
เงินฝาก 9,398.1 11,424.2 9,582.4 11,426.9 1,844.5 19.2%
เงินกูยืมและรายการระหวางธนาคารฯ 719.6 3,707.8 718.5 3,703.1 2,984.6 415.4%
หน้ีสินอ่ืน 340.8 290.3 189.0 222.0 33.0 17.5%
รวมหนี้ สิน 10,458.5 15,422.3 10,489.9 15,352.1 4,862.2 46.4%
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,500.0 2,000.0 1,500.0 2,000.0 - 0.0%
สวนเกิน(ต่ํา) กวาทุนฯ (2.8) (4.3) (2.8) (4.3) (1.5) 54.4%
กําไร (ขาดทุน) สะสม (580.0) (530.4) (592.7) (540.5) 52.3 -8.8%
รวมสวนของผูถือหุน 917.2 1,465.3 904.5 1,455.2 550.7 60.9%
รวมหนี้ สินและสวนของผูถือหุน 11,375.7 16,887.6 11,394.4 16,807.3 5,412.9 47.5%
* รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ

 

 

 

o เงินใหสินเช่ือ (งบเฉพาะกิจการ) 

ธนาคารมีการขยายสินเช่ือใหมรวม 9,470.2 ลานบาท  โดยยังคงเพิ่มการขยายสินเช่ือรายยอยอยางตอเนื่องควบคูไป
กับการปรับลดวงเงินสินเช่ือธุรกิจในสวนที่ธนาคารใชเปนชองทางปรับสภาพคลองของธนาคารซ่ึงมีดอกเบี้ยตํ่า อยางไรก็ตาม 
ธนาคารไดรับชําระหนี้คืนตามกําหนดและกอนครบกําหนดคอนขางมากราว 4,493.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.4 ของเงินให
สินเช่ือใหมทั้งหมด หรือรอยละ 39.1 ของยอดสินเช่ือคงคางเฉล่ีย เปนผลให ณ  31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมียอดเงินให
สินเช่ือคงคาง(รวมสินเช่ือสหกรณที่อยูในรายการระหวางธนาคารฯ)จํานวน  13,992.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปกอน  
4,976.5 ลานบาท หรือรอยละ 55.2  

 
 
 
 
 
 



 

60 
 

ยอดคงคางสินเชื่อรายผลิตภัณฑ

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท %
สินเช่ือ (รวมสินเชื่อสหกรณท่ีอยูในรายการระหวางธนาคารฯ) 9,016.2         100% 13,992.7 100.0% 4,976.5 55.2%

สินเชื่อธุรกิจ (รวมรานทอง) 1,967.0         22% 2,252.1 16.1% 285.1 14.5%
สินเชื่อเชาซื้อ 3,343.3         37% 4,727.5 33.8% 1,384.2 41.4%
สินเชื่อบุคคล  (รวมสินเชื่อบุคคลที่มีทองคําเปนหลักประกัน) 3,705.9         41% 7,013.1 50.1% 3,307.2 89.2%

เพิ่มข้ึนณ 31 ธันวาคม 2552 ณ 31 ธันวาคม 2553

การเปลี่ยนแปลงเงินใหสินเช่ือแยกตามกลุมผลิตภัณฑ
ป 2553 เงินใหสินเชื่อใหม* ชําระคืน เพ่ิมข้ึนสุทธิ

สินเชื่อธุรกิจ (รวมรานทอง) 2,334.1 (2,049.0) 285.1
สินเชื่อเชาซื้อรถยนต 2,813.5 (1,429.3) 1,384.2
สินเชื่อบุคคล (รวมสินเชื่อบุคคลท่ีมีทองคําเปนหลักประกัน) 4,322.6 (1,015.4) 3,307.2
รวม 9,470.2 (4,493.7) 4,976.5

สัดสวนตอเงินใหสินเชื่อใหม (%) 100% 47.4% 52.6%
สัดสวนตอยอดสินเชื่อคงคางเฉล่ีย (%) 82.3% 39.1% 43.2%

 
 

 
 

o เงินฝาก (งบเฉพาะกิจการ) 

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

1)เนนขยายฐานลูกคาเงินฝากจากประชาชนรายยอยที่มีจํานวนไมเกิน 1 ลานบาท  

2)พัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากและชองทางการบริการที่มีรูปแบบสอดคลองกับพฤติกรรมการออมใหผลตอบแทนในอัตรา
ที่พึงพอใจแกลูกคาและธนาคารมีตนทุนในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาและขยายฐานลูกคาเงินฝาก และ  

3)กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนทั้งดานปริมาณเงินฝากและตนทุนเงินฝากใหสาขาและเจาหนาที่ระดมทุน  

4)บริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง โดยติดตามพฤติกรรมและความเคล่ือนไหวของปริมาณเงินเขา-ออกแตละกลุม
ลูกคาและอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินอยางใกลชิด เพื่อปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยและการออกผลิตภัณฑ  
การสงเสริมการขายใหสอดคลองกับทิศทางการเปล่ียนแปลง  
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ยอดคงคางเงินฝากแยกตามประเภท

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท %
เงินฝาก (รวมเงินฝาก สง. ที่อยูในรายการระหวางธนาคารฯ) 9,880.2         96% 12,194.3 83% 2,314.1 23.4%

กระแสรายวัน 81.4             1% 116.1 1% 34.7 42.7%
ออมทรัพย 3,043.6         31% 4,954.7 41% 1,911.0 62.8%
ประจํา 6,755.1         68% 7,123.5 58% 368.4 5.5%

BE 420.7            4% 2,485.7 17% 2,065.0 490.9%
เงินฝาก รวม BE 10,300.9        100% 14,680.0 100% 4,379.2 42.5%

ณ 31 ธันวาคม 2553 เพ่ิมขึ้นณ 31 ธันวาคม 2552

สัดสวนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพยตอเงินฝากประจําเพิ่มขึ้นจาก 32 : 68 ณ ส้ินป 2552 เปน   42: 58 ณ ส้ิน
ป 2553 ตนทุนเงินฝากเฉล่ีย (รวม DPA) ทั้งธนาคารอยูที่รอยละ 2.15 ตอป ลดลงจากรอยละ 2.54 ตอป ในป 2552  

 

ณ 31 ธันวาคม 2553  อัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินฝาก (รวม BE) อยูที่รอยละ 95.3 เกิดจากการเรียกชําระคาหุน 
เพิ่มทุนจํานวน 500 ลานบาท และกลยุทธเงินฝากที่เนนการเพิ่มจํานวนลูกคามากกวาจํานวนเงิน สงผลใหโครงสรางเงินฝาก 
มีความม่ันคง กลาวคือ สัดสวนจํานวนบัญชีของลูกคาที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 47.1 เม่ือ
เทียบกับรอยละ 40.4 ณ ส้ินป 2552 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 6.7 และทําใหธนาคารมีเงินเพียงพอตอการรองรับการขยายสินเช่ือ 
ตามประมาณการและสํารองสินทรัพยสภาพคลองรอยละ 12.0 นอกจากนี้ในป 2553 ธนาคารยังไดเพิ่มบริการเปนตัวแทน
เสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อใหลูกคาสามารถบริหารพอรตการลงทุนและเงินฝากในจุดบริการเดียวได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

o การบริหารหนี้ดอยคุณภาพ 

ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ
จํานวน 244.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.72 ของเงินใหสินเช่ือรวม 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.50 ณ ส้ินป 2552 เนื่องจากความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ที่ลดลงจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและปญหา
ทางการเมือง  

สัดสวนเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพสุทธิตอเงินใหสินเช่ือรวมอยูที่
รอยละ 1.12 ลดลงจากรอยละ 1.13 ในป 2552 และตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 
2.12 ของระบบธนาคารพาณิชยในประเทศ 

o อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ิน 1,458.8 
ลานบาท อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร อยูที่
รอยละ 14.39 สูงกวาอัตราขั้นตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ไวที่รอยละ 8.50 โดยอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงช้ันที่ 1 
และช้ันที่ 2 เทากับรอยละ 13.99 และ 0.40 ตามลําดับ 



 

62 
 

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2553 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 เปลี่ยนแปลง ประมาณการ
(ลานบาท) % ณ 31 ธ.ค. 2553 (ลานบาท) %

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 945.5 500.7 797.6 296.9 59.3% 837.3 (39.7) -4.7%
คาใชจายดอกเบ้ีย (รวมเงินนําสง DPA) 265.3 201.2 266.2 65.0 32.3% 280.5 (14.3) -5.1%
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 680.2 299.5 531.4 231.8 77.4% 556.8 (25.4) -4.6%
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 107.3 53.6 63.5 9.9 18.6% 87.6 (24.1) -27.5%
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 572.9 246.0 467.9 221.9 90.2% 469.2 (1.3) -0.3%
รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 109.4 47.8 78.0 30.2 63.1% 92.0 (14.0) -15.2%
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายดําเนินงาน 682.3 293.7 545.8 252.1 85.8% 561.1 (15.3) -2.7%
คาใชจายในการดําเนินงาน 624.3 398.2 493.6 95.3 23.9% 511.1 (17.6) -3.4%
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 58.0 (104.5) 52.3 156.7 150.0% 50.0 2.3 4.5%
ภาษีเงินได (8.5) - - - 0.0% - - 0.0%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 49.6 (104.5) 52.3 156.7 150.0% 50.0 2.3 4.5%
หมายเหตุ : งบการเงินรวม รวมเงินปนผลรับจากผลการดําเนินงาน บริษัท ธนบรรณ จํากัด ป 2552 จํานวน 9.66 ลานบาท

งบเฉพาะกิจการ
ผลตางจากประมาณการ

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในป 2553 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 165.4 
ลานบาท เม่ือหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 107.3 ลานบาท และภาษีเงินได 8.5 ลานบาท ธนาคารและบริษัทยอย 
มีผลกําไรสุทธิจํานวน 49.6 ลานบาท 

 
สําหรับผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการป 2553 ธนาคารมีกําไรกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 115.8 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 166.7 ลานบาท หรือรอยละ 327.2 จากขาดทุนกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 50.9 ลานบาทในป 2552 และ
เม่ือรวมคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 63.5 ลานบาท ทําใหธนาคารมีผลกําไรสุทธิจํานวน 52.3 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2552  จํานวน 156.7 ลานบาท โดยธนาคารมีรายไดรวม 875.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 327.1 ลานบาท หรือรอยละ 
59.6 ขณะที่มีคาใชจายรวม (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 823.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 170.3 ลานบาท หรือรอยละ 26.1   

o รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 

ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 531.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 231.8 ลานบาท หรือ      
รอยละ 77.4 เกิดจาก 

 รายไดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรับจากเงินใหสินเช่ือจํานวน 725.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 286.1 ลานบาท  หรือ    
รอยละ 65.2  

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนและรายการระหวางธนาคารจํานวน 797.6 ลานบาท แยกเปนรายได
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและรายการระหวางธนาคารจํานวน 30.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.3 ลานบาทหรือรอยละ 1.0 
และรายไดจากเงินปนผลจากการลงทุนในบริษัทยอย 42.4 ลานบาท 
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หนวย : ลานบาท
2552 2553

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 299.5 531.4
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 47.8 78.0
สัดสวน 2 : 1 16.0% 14.7%

 คาใชจายดอกเบี้ยรวม(รวมเงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก)จํานวน 266.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 65.0 ลานบาท 
หรือรอยละ 32.3  

o รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

ในป 2553 ธนาคารมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 78.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน  30.2 ลานบาท หรือรอยละ 63.1 
คิดเปนสัดสวนตอรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธริอยละ 14.7 

o คาใชจายในการดําเนินงาน  

คาใชจายดําเนินงานในป 2553 มีจํานวน 493.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 95.3 ลานบาท หรือรอยละ 
23.9 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน ตามอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้นของสํานักงานใหญและการเปดสาขา
ใหม 5 สาขา  

o หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารไดต้ังสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 63.5 ลานบาท รวมเปนสํารองทั้งส้ิน 126.4 ลานบาท 
ซ่ึงเปนการต้ังสํารองของหนี้ดอยคุณภาพ 82.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.8 ของจํานวนเงินที่ต้ังสํารองทั้งหมด และ
การต้ังสํารองสําหรับหนี้ปกติ จํานวน 37.1 ลานบาทและเปนสํารองสวนที่เกินกวาเกณฑที่ ธปท. กําหนดประมาณ 7.3 ลานบาท  

o การลงทุนของธนาคารในบริษัทอื่น 

ในเดือน ธันวาคม 2552 ธนาคารไดเขาลงทุนในหุนสามัญบริษัท ธนบรรณ จํากัด  รอยละ 99.9 ของทุนที่เรียกชําระแลว 
มีรายละเอียด ดังนี ้

บริษัทประกอบธุรกิจเชาซ้ือรถจักรยานยนต 
เลขที่ 121 อาคารอาร.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 25 หองชุดเลขที่ 121/76 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง             
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 565 ลานบาท   มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ผลประกอบการในป 2553 มีกําไร
สุทธิ 39.76 ลานบาท คิดเปนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2553 รอยละ 6.8 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ 
ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและงบดุล
เฉพาะกิจการของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และงบกําไรขาดทุน
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม       
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึง
ผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจา
เช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินของธนาคาร 

ไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันดียวกันของแตละป โดยถูกตอง 
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 

 
 
                                                                                                        ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร                                                                              ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วันที ่8 มีนาคม 2554                                                        บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย

เงินสด 407,433,530 162,058,696 406,868,666 160,830,140

รายการระหว างธนาคารและตลาดเงินในประเทศ 5

มีดอกเบ้ีย  444,433,117 688,899,773 444,033,116 688,193,648

ไมมีดอกเบ้ีย  195,174,773 130,634,835 194,787,823 130,634,835

รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศสุทธิ 639,607,890 819,534,608 638,820,939      818,828,483

เงินลงทุน 6, 7

เงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 551,240,250 432,873,361 551,240,250 432,873,361

เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 473,152,649 250,424,496 473,152,649 250,424,496

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ -               -               571,494,894 571,494,914

รวมเงินลงทุนสุทธิ 1,024,392,899 683,297,857 1,595,887,793   1,254,792,771

เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 8

เงินใหสินเช่ือ 14,511,399,428 9,448,687,790 13,845,341,871 8,856,576,923

ดอกเบ้ียคางรับ 47,730,578 24,348,113 47,730,578 24,348,113

รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 14,559,130,006 9,473,035,903 13,893,072,449 8,880,925,036

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 10 (174,406,547)     (146,152,842)     (124,907,258)     (75,826,635)       

รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 14,384,723,459 9,326,883,061 13,768,165,191 8,805,098,401

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 11 14,979,275 6,004,848 7,327,599 3,708,312

อาคาร และอุปกรณสุทธิ 12 91,997,355 85,792,818 83,124,169 76,708,033

สินทรัพยไมมีตั วตนสุทธิ 13 51,079,627 58,311,448 51,079,627 58,311,448

สินทรัพย อ่ืนสุทธิ 14 273,382,218 233,827,690 256,005,773 216,104,234

รวมสินทรัพย  16,887,596,253 11,375,711,026 16,807,279,757 11,394,381,822

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
หนวย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เงินรับฝาก 15  

เงินรับฝากท่ีเปนเงินบาท 11,424,151,987 9,398,120,563 11,426,898,334 9,582,353,261

รวมเงินรับฝาก  11,424,151,987 9,398,120,563 11,426,898,334 9,582,353,261

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ 16

มีดอกเบ้ีย 1,222,141,962 298,884,061 1,217,419,334 297,819,922

รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ 1,222,141,962 298,884,061 1,217,419,334 297,819,922

หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม  61,716,010 105,289,616 61,716,010 105,289,616

เงินกูยืม 17

     เงินกูยืมระยะส้ัน 2,485,696,562 420,681,729 2,485,696,562 420,681,729

หน้ีสินอื่น 18 228,609,287 235,495,739 160,322,017 83,751,784

รวมหน้ีสิน 15,422,315,808 10,458,471,708 15,352,052,257 10,489,896,312

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
หนวย : บาท

งบดุล (ตอ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 19

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 3,000,000,000 3,000,000,000

หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 1,500,000,000 1,500,000,000

ทุนท่ีออกและชําระแลว

หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 2,000,000,000 2,000,000,000

หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 1,500,000,000 1,500,000,000

สวนต่ํากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน (4,283,763)         (2,775,058)         (4,283,763)         (2,775,058)         

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 20 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน) (532,733,401)     (582,283,424)     (542,788,737)     (595,039,432)     

รวม 1,465,282,836 917,241,518 1,455,227,500 904,485,510

สวนของผูถือหุนสวนนอย (2,391)                (2,200)                -                 -                 

รวมสวนของผูถือหุน 1,465,280,445 917,239,318 1,455,227,500 904,485,510

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 16,887,596,253 11,375,711,026 16,807,279,757 11,394,381,822

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 22

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 971,560             -                 971,560 -                 

ภาระผูกพันอื่น 93,475,102 292,222,655 93,558,102 292,222,655
94,446,662 292,222,655 94,529,662 292,222,655

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
งบดุล (ตอ)

หนวย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

เงินใหสินเช่ือ 454,576,342 273,714,502 454,576,472 273,714,502
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 11,877,456 16,613,491 11,877,456 16,613,491
การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 460,955,265 179,694,704 270,582,425 165,310,085
เงินลงทุน 18,114,747 13,996,397 60,558,267 45,069,197

รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 945,523,810 484,019,094 797,594,620 500,707,275
คาใชจายดอกเบ้ีย

เงินรับฝาก 196,700,939 167,628,126 196,880,630 167,788,419
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 9,330,002 7,294,962 9,326,268 7,294,962
เงินกูยืมระยะส้ัน 14,196,088 1,975,677 14,938,915 1,975,677

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 220,227,029 176,898,765 221,145,813 177,059,058
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 725,296,781 307,120,329 576,448,807 323,648,217
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 10 107,274,457 55,060,353 63,500,000 53,560,000
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

หลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 618,022,324 252,059,976 512,948,807 270,088,217
รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 2,111,150 (292,113)        2,111,150 (292,113)         
สวนเกินของมูลคายุติธรรมสุทธิของบริษัทยอย

ที่สูงกวาตนทุน 7 -             35,934,400 -             -              
คาธรรมเนียมและบริการ 83,660,455 46,128,690 61,754,758 43,943,667
รายไดอ่ืน 23,585,827 8,155,425 14,092,932 4,132,681

รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 109,357,432 89,926,402 77,958,840 47,784,235

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท

งบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 331,968,579  213,804,306  278,340,128  211,191,196    

คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 126,923,057  101,743,079  117,357,384  101,184,297    

คาภาษีอากร 20,226,827    12,870,893    18,886,181    12,779,282      

คาธรรมเนียมและบริการ 27,620,003    19,884,017    19,638,761    18,771,510      

คาตอบแทนกรรมการ 7,410,000      7,096,000      7,410,000      7,096,000        

เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก 45,080,982    24,129,981    45,080,982    24,129,981      

คาใชจายอ่ืน 110,119,076 54,201,175 51,943,516 47,219,267
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย 669,348,524 433,729,451 538,656,952 422,371,533

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 58,031,232    (91,743,073)   52,250,695    (104,499,081)  

ภาษีเงินได 25 8,478,386      -             -             -              

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 49,552,846    (91,743,073)   52,250,695    (104,499,081)  

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนของผูถือหุนของธนาคาร 49,550,023    (91,743,073)   52,250,695    (104,499,081)  

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,823             -             -             -              

49,552,846    (91,743,073)   52,250,695    (104,499,081)  

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 0.29               (0.61)              0.30               (0.70)               

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 19 หุน 173,424,658  150,000,000  173,424,658  150,000,000    

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน  (ตอ)

งบการเงินรวม
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สวนตํ่ากวา

ทุนจากการ
หมาย
เหตุ

หุนสามัญ เปล่ียนแปลง

มูลคาเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 1,500,000,000 (898,678)           2,300,000 (490,540,351)    1,010,860,971
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุนเพ่ิมขึ้น -                (1,876,380)        -        -                (1,876,380)           
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                (1,876,380)        -        -                (1,876,380)           

ขาดทุนสุทธิสําหรับป -                -                -        (104,499,081)    (104,499,081)       
รวมคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                (1,876,380)        -        (104,499,081)    (106,375,461)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 1,500,000,000 (2,775,058)        2,300,000 (595,039,432)    904,485,510

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 1,500,000,000 (2,775,058)        2,300,000 (595,039,432)    904,485,510
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุนเพ่ิมขึ้น -                (1,508,705)        -        -                (1,508,705)           
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                (1,508,705)        -        -                (1,508,705)           

กําไรสุทธิสําหรับป -                -                -        52,250,695 52,250,695
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                (1,508,705)        -        52,250,695       50,741,990          

หุนสามัญเพ่ิมขึ้น 500,000,000     -                -        -                500,000,000
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2,000,000,000 (4,283,763)        2,300,000 (542,788,737)    1,455,227,500     

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท

ทุนที่ออก กําไร (ขาดทุน) สะสม รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

และชําระแลว จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 58,031,232 (91,743,073)      52,250,695       (104,499,081)    
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) เปน

เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 107,274,457 55,060,353 63,500,000 53,560,000
ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน -                2,167,570 -                2,167,570
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย (2,111,150)        (1,875,457)        (2,111,150)        (1,875,457)        
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 2,625,067 4,043,763 2,625,067 4,043,763
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 30,337,232 3,653,393 66,862 (35,837)             
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 40,253,018 34,253,841 38,473,082 34,206,616
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (1,843,441)        (254,626)           (10,461)             2,247,797
(กําไร) ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย (26,706,385)      3,415,483 419,799 1,704,245
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร -                1,200,000 -                -                
สวนเกินของมูลคายุติธรรมสุทธิของบริษัทยอยที่สูงกวาตนทุน -                (35,934,400)      -                -                
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                -                -                27,965,520
รายไดดอกเบี้ย (945,523,810)    (484,019,094)    (797,594,620)    (500,707,275)    
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 775,611,653     468,388,121 765,998,195 485,076,302

คาใชจายดอกเบี้ย 220,227,029     176,898,765 221,145,813 177,059,058
เงินสดจายคาดอกเบี้ย (198,572,394)    (208,819,871)    (198,576,127)    (208,954,959)    
คาใชจายคางจายเพ่ิมข้ึน 60,866,148 7,638,851 38,770,353 7,924,534
เงินสดจายภาษีเงินได (3,209,075)        (4,066,130)        (3,209,075)        (4,089,726)        

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 117,259,581     (69,992,511)      181,748,433     (24,206,930)      

งบการเงินรวม

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 179,926,718 1,108,630,303 180,007,544 1,024,117,923
เงินใหสินเชื่อ (5,003,441,861) (3,394,839,740) (5,003,184,325) (3,408,708,495) 
ทรัพยสินรอการขาย (12,605,276)      (1,649,420)        (4,105,947)        (1,621,113)        
สินทรัพยอ่ืน (32,335,320)      59,530,320       (32,707,625)      (61,187,462)      

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เงินรับฝาก 2,026,031,424 3,062,141,227 1,844,545,073 3,246,373,925
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 923,257,901     (182,710,719)    919,599,412     (187,893,372)    
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม (43,573,606)      60,404,749 (43,573,606)      60,404,749
หน้ีสินอ่ืน (101,187,111)    (6,734,860)        11,928,725       (7,272,921)        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,946,667,550) 634,779,349 (1,945,742,316) 640,006,304

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (2,226,920,052) (1,039,260,659) (2,226,920,052) (1,039,260,659) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,886,427,454 580,169,649 1,886,427,454 580,169,649
เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                (569,409,993)    -                (571,494,913)    
เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (35,663,383)      (19,497,871)      (29,452,920)      (19,788,462)      
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 6,486,253 4,080,000 11,235 -                
เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (3,299,708)        (8,037,167)        (3,299,708)        (8,037,167)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน     (372,969,436)    (1,051,956,041) (373,233,991)    (1,058,411,552) 

งบการเงินรวม

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น 6,899,509,011 2,130,479,155 6,899,509,011 2,130,479,155
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น (4,834,494,177) (1,710,682,688) (4,834,494,178) (1,710,682,688) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 500,000,000     -                500,000,000 -                
เงินปนผลจายใหแกสวนของผูถือหุนสวนนอย (3,014)               -                -                -                

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,565,011,820 419,796,467 2,565,014,833 419,796,467

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 245,374,834 2,619,775 246,038,526 1,391,219
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 162,058,696 159,438,921 160,830,140 159,438,921
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 407,433,530 162,058,696 406,868,666 160,830,140

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

     รายการท่ีไมใชเงินสด

โอนเปล่ียนเงินลงทุนจากระยะยาวเปนระยะสั้น 157,572,666 104,819,127 157,572,666 104,819,127
รับโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ 3,619,287 1,292,243 3,619,287 1,292,243
รับโอนเงินลงทุนเพ่ือชําระหน้ี -                1,720,280 -                1,720,280
เจาหนี้ซื้ออุปกรณ 2,979,754 3,336,457 2,979,754 3,336,457
เจาหนี้ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 321,000 -                321,000 -                
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพย 9,074,228 4,074,393 9,074,228 4,074,393

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท

งบการเงินรวม
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย  
เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2513 และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
ธนาคารไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการดําเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพือ่รายยอย
ตั้งแตเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2549 และไดเปดดําเนินการเปนธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย เม่ือวันที่  
18 มกราคม 2550 โดยไดจดทะเบียนเปล่ียนชื่อกับกระทรวงพาณิชย  จากเดิมชื่อ “บริษัท
เครดิตฟองซิเอร ไทยเคหะ จํากัด (มหาชน)” เปน “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)” 
โดยมีที่อยูจดทะเบียน ตั้งอยูที่ชั้น 5 อาคารไทยประกันชีวิต เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีสาขาจํานวน 12 สาขา 
และ 7 สาขา ตามลําดับ 

 

ธุรกิจหลักของธนาคาร คือ การใหบริการทางการเงิน ภายในขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 

 

ธนาคารมีบริษัทยอย คือ บริษัท ธนบรรณ จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2521 
โดยมีสถานประกอบการตั้งอยูเลขที่ 121/76 อาคารอาร เอส ทาวเวอร ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อ
รถจักรยานยนต 

 

2. เกณฑการเสนองบการเงิน 
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ

2552 แสดงรายการตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดทําและการประกาศ 
งบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนอ
งบการเงิน  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะได
เปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญช ี
 

ธนาคารจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนภาษาไทย ตามมาตรฐาน 
การบัญชีของประเทศไทยและตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 
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 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 
 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม  
ซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน โดยมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ที่เกี่ยวของกับธนาคารมีดังนี ้
 
2.1.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชตั้งแต  วันที่ 

1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
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ผูบริหารของธนาคารและบริษัทยอยจะนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวของกับธนาคารและบริษัทยอยมาเร่ิมถือปฏิบัติกับ
งบการเงินของธนาคารและบริษัทยอยเม่ือมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช ผูบริหาร
ของธนาคารและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ 
งบการเงินสําหรับงวดที่เร่ิมใชมาตรฐาน ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง 
“ผลประโยชนของพนักงาน” ซึ่งผูบริหารของธนาคารและบริษัทยอยอยูระหวาง 
การประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใชมาตรฐานดังกลาว 

 

2.1.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556  
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 

ผูบริหารของธนาคารและบริษัทยอยคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของ
กับธนาคารและบริษัทยอยมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 
เม่ือมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช โดยผูบริหารของธนาคารและบริษัทยอย 
อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใชมาตรฐานดังกลาว 

 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่  49/2553 ลงวันที่  
24 พฤศจิกายน 2553 เกี่ยวกับการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีบางฉบับใหม  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2553 การอางอิงเลขระบุมาตรฐาน
การบัญชีในงบการเงินนี้จึงไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว 
 

2.2 งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดรวมรายการบัญชีของ
สํานักงานใหญและสาขาธนาคารทุกแหงและบริษัทยอย ซึ่งธนาคารมีอํานาจควบคุมหรือ 
ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี ้

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ  อัตราการถือหุน 
   (รอยละ) 
   ณ วันที่  ณ วันที่ 
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
   2553  2552 

บริษัท ธนบรรณ จํากัด สินเช่ือเชาซ้ือรถจักรยานยนต  99.99  99.99 
 

รายการบัญชีและยอดคงคางระหวางกันที่สําคัญไดตัดออกหมดแลว 
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2.3 การจัดประเภทรายการใหม 
ธนาคารไดมีการจัดประเภทรายการใหมในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 
-   สํารองตามกฎหมาย-บริษัทยอย จํานวน 3,000,000 บาท จากเดิมแยกแสดงเปนรายการ

ภายใตกําไรสะสมจัดสรรแลว เปนการนํามาแสดงรวมกับกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 
 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ 
 

3.2 เงินลงทุน  
ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความตองการของตลาด 
เปนหลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพยเผ่ือขาย หรือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด และ 
จัดประเภทตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนทั่วไป 
 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด ซึ่งถือไวเพื่อคา 
จัดประเภทเปนเงินลงทุนชั่วคราวและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถถือไวจนครบกําหนด แสดงในราคาทุน 
ตัดจําหนายและหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมา
กับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุที่เหลือ 
ของตราสารหนี้นั้น 
 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดนอกจากที่ถือไวเพื่อคา
หรือตั้งใจถือไวจนครบกําหนด จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขายและแสดงในมูลคายุติธรรม 
กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยกําไรหรือขาดทุน
ดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการขายหลักทรัพยนั้นแลว ขาดทุนจากการดอยคา
ของเงินลงทุนบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด 
ณ ส้ินวันทําการสุดทายของงวด/ปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรม 
ของตราสารหนี้ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชนคํานวณโดยใช
อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงินอ่ืนแลวแตกรณ ี
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในงบดุลดวยราคา
ทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน  ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว 
จะแสดงไวในงบกําไรขาดทุน 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในราคาทุน 
 

ราคาทุนของเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางมูลคาที่ไดรับชําระและมูลคาที่บันทึกในบัญชี
รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของ 
ผูถือหุน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

ในกรณีที่มีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม
โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชี
และมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเปนกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปน
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุนแลวแตประเภท 
ของเงินลงทุนที่มีการโอนเปล่ียน 
 

3.3 เงินใหสินเชื่อ 
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินตนรวมดอกเบี้ย เงินใหสินเชื่อประเภทอ่ืนแสดงเฉพาะ 
ยอดเงินตน รายไดรอการตัดบัญชีนํามาหักจากเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย 
 

3.4 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
การตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย  
รวมทั้ งการวิ เคราะหและประเมินฐานะลูกหนี้ แตละราย โดยอาศัยประสบการณ 
ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลคาหลักประกันประกอบ 
 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีขอกําหนดใหมีการจัดชั้นลูกหนี้และใหตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ตามประเภทของการจัดชั้นลูกหนี้  หลักเกณฑที่สําคัญในการจัดชั้นหนี้  คือ ระยะเวลาที่  
คางชําระ ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญข้ันต่ําตามอัตรารอยละ 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับผลตางของยอดหนี้คงคางตามบัญชีกั บ 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา จะไดรับจากลูกหนี้ หรือผลตางของยอดหนี้คงคาง
ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน 
หรือผลตางของยอดหนี้คงคางตามบัญชีกับมูลคาหลักประกัน 
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การตัดจําหนายหนี้สูญกระทําตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 
 

หนี้สูญที่ไดรับคืนบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน 
 

3.5 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 
ธนาคารบันทึกสินทรัพยหรือหุนทุนที่ไดรับโอนจากการชําระหนี้ดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยหรือสวนไดเสียที่ไดรับหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย (ถามี) หรือเงินลงทุน
ในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยคางรับ) แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 

ในกรณีที่การปรับโครงสรางหนี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ มูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสรางหนี้คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 
ที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําสําหรับเงินใหกู ระยะยาว (MLR)  
ณ วันปรับโครงสรางหนี ้
 

ผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้สุทธิจากคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ บันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการปรับปรุงโครงสรางหนี ้
 

คาธรรมเนียมตามกฎหมายและคาใชจายทางตรงอ่ืนที่เกิดข้ึนจากการปรับโครงสรางหนี้ 
ไดบันทึกเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน 
 

3.6 ทรัพยสินรอการขาย 
ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุน หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งถือตามราคาประเมิน
ลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 

รถยึดคืนแสดงดวยจํานวนเงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับหรือมูลคายุติธรรมแลวแตราคาใดต่ํากวา 
มูลคายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายไดหักตนทุนในการขาย 
 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย รับรูเม่ือมีการจําหนาย โดยแสดง
รวมอยูในรายไดที่มิใชดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุน  
 

3.7 อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหลังจากหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา 
คาเส่ือมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 
ดังตอไปนี้ 
 

สวนปรับปรุงอาคารเชา 10 ป  
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 - 5 ป  
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เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 5 ป  
ยานพาหนะ 5 ป 

 

3.8 คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ 
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจไดแกสวนตางระหวางตนทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุน 
สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดเฉพาะสวนที่เปนของผูซื้อจะบันทึกเปน
สินทรัพย ณ วันที่ซื้อกิจการในงบการเงินรวม คาความนิยมแสดงในราคาทุนหักคาเผ่ือ 
การดอยคา (ถามี) 
 

สวนเกินของมูลคายุติธรรมสุทธิของบริษัทยอยที่สูงกวาตนทุนที่เกิดจากการซื้อธุรกิจไดแก 
สวนตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดเฉพาะสวนที่เปนของผูซื้อที่สูงกวา
ตนทุนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุนจะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนรวม 
 

ตนทุนอ่ืนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อธุรกิจบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการซื้อธุรกิจ 
 

3.9 สินทรัพยไมมีตวัตนและคาตัดจําหนาย 
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือ 
การดอยคา (ถามี) สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงดวยราคา
ทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา 
 

คาตัดจําหนาย 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนคือโปรแกรมคอมพิวเตอร คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 
หรือตามอายุสัญญาคงเหลือ 
 

คาตัดจําหนายที่เกิดข้ึนรับรูเปนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุน  
 

3.10 ประมาณการหนี้สิน  
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูประมาณการหนี้สินในงบดุลเม่ือธนาคารและบริษัทยอยมี 
ภาระหนี้สินอันเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดวาจะสูญเสีย
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระภาระหนี้สินดังกลาว  
 

ธนาคารและบริษัทยอยทบทวนประมาณการหนี้ สิ นอยางสมํ่าเสมอ และบันทึ ก 
การเปล่ียนแปลงประมาณการหนี้สินโดยการเพิ่มหรือลดคาใชจายอ่ืนในงบกําไรขาดทุน 
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3.11 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ 
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ โดยใชเกณฑคงคาง ยกเวนรายไดดอกเบี้ย 
จากเงินใหกูยืมที่คางชําระเกินกวาสามเดือนนับตั้งแต วันครบกําหนดชําระซึ่งรับรู 
เม่ือเก็บเงินได ธนาคารไดบันทึกยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อที่ธนาคาร
บันทึกบัญชีเปนรายไดแลวออกจากบัญชี เม่ือลูกหนี้เปนลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
เกินกวาสามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ เพื่อใหเปนไปตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหม 
เม่ือลูกหนี้ไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว 
 

รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซือ้และลิสซิ่ง 
รายไดจากการใหเชาซื้อและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเปนรายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระดวยวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและลีสซิ่งที่คางชําระเกินกวา 
สามเดือน นับตั้งแตวันครบกําหนดชําระซึ่งรับรูเม่ือเก็บเงินได ธนาคารและบริษทัยอยไดบันทึก
ยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบี้ยจากเงินใหเชาซื้อและลีสซิ่งที่ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกบัญชี
เปนรายไดแลวออกจากบัญชี เม่ือลูกหนี้เปนลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวา 
สามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระเพื่อใหเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหม 
เม่ือลูกหนี้ไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว 
 

รายไดดอกเบี้ย สวนลด และเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 
การรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรัพยถือตามเกณฑคงคาง และเงินปนผลจะ 
รับรูเปนรายไดเม่ือมีสิทธิไดรับเงินปนผล  สวนลดรับลวงหนาจากการซื้อลดตั๋วเงินและรายได
รับลวงหนาอ่ืนรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา 
 

การรับรูคาใชจาย  
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูคาใชจายโดยใชเกณฑคงคาง  
 

คานายหนาและคาใชจายทางตรงเม่ือเร่ิมทําสัญญาเชาซื้อและลีสซิ่ง 
ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกคานายหนาและคาใชจายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกทําสัญญาสําหรับ
สัญญาเชาซื้อและลิสซิ่งที่ทําข้ึนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนรายจายรอตัดบัญชีและ
ทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา
เชาซื้อและลิสซิ่ง สําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําข้ึนกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอย
บันทึกคานายหนาและคาใชจายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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3.12 รายการกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
ธนาคาร  หรือถูกควบคุมโดยธนาคารไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใต 
การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปน
บริษัทยอยในเครือเดียวกัน  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมถึงบริษัทรวม
และบุคคลซึ่งถือหุนที่ มี สิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยาง 
เปนสาระสําคัญกับธนาคาร ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือเจาหนาที่ของธนาคาร ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัว ที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น 

 

3.13 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว  
สัญญาเชาสินทรัพยซึ่งธนาคารและบริษัทยอยเปนผู รับความเส่ียงและผลตอบแทนของ 
ความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน 
ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจาย 
ตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวาง
หนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณา
แยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินอ่ืน 
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา  สินทรัพยที่ไดมา 
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุ
ของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 

 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความ 
เปนเจาของเปนสวนใหญถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชา
ดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 

คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่ม 
ที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดข้ึน  

 

3.14 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ธนาคารและบริษัทยอยไดเขารวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพโดยสินทรัพยของกองทุนฯ แยกออกจาก
สินทรัพยของธนาคารและบริษัทยอย และบริหารโดยผูจัดการกองทุนฯ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ดังกลาวไดรับเงินเขาสมทบกองทุนจากพนักงาน ธนาคารและบริษัทยอย เงินจายสมทบ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพของธนาคารและบริษัทยอยบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
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3.15 เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก  
เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝากบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

3.16 ตราสารอนุพันธ 
ธนาคารบันทึกภาระจากสัญญาตราสารอนุพันธทางการเงินเปนรายการนอกงบดุล และ 
รับรูรายไดและคาใชจายตามตามเกณฑคงคาง 
 

3.17 ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามประมวลรัษฎากร  และถือเปนคาใชจาย 
ในรอบระยะเวลาบัญชนีั้นทั้งจํานวน (ถามี) 
 

3.18  กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
ธนาคารคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ดวยจํานวน
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวและออกจําหนายในระหวางงวด 
 

4. การใชดุลยพินิจท่ีสําคัญของผูบริหารและแหลงขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอน 
ของประมาณการ 
เพื่อใหการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงิน 
ที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สิน 
ที่อาจเกิดข้ึน ณ วันส้ินงวดและจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายไดและคาใชจายในงวดบัญชีที่รายงาน  
ซึ่งผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว ทั้งนี้ ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในสวนที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล 
ในงบการเงิน ดังนี ้
4.1 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารไดประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญข้ันต่ําตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคาร 
แหงประเทศไทย นอกจากนี้  ธนาคารไดประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดย 
ฝายบริหารพิจารณาจากจํานวนที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดจากประสบการณในอดีต 
สภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถในการชําระหนี้ของเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 
ตลอดจนธนาคารไดพิจารณามูลคาของหลักประกันในกรณีที่คาดวาแหลงที่มาของ 
การจายชําระหนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน 
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4.2 การดอยคาของสินทรัพย 
สินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของธนาคารมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงชี้เร่ือง 
การดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ธนาคารจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
จากการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ หากมูลคาตามบัญชี 
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ธนาคารจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา 
ในงบกําไรขาดทุน 

 

4.3 คาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 
ธนาคารไดประมาณคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเม่ือมูลคาที่คาดวาจะขายได
ลดลง โดยในการพิจารณามูลคาที่คาดวาจะขายไดนั้นพิจารณาจากราคาประเมินและปจจัย
อ่ืนที่มีผลตอราคา รวมถึงคาใชจายในการขาย คาใชจายในการถือครองทรัพยสินและสวนลด 
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

5. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศสุทธิ (สินทรัพย) 
หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 
ธนาคารแหงประเทศไทย  164,272,128 98,000,000  262,272,128  109,369,200 330,000,000 439,369,200 
ธนาคารพาณิชย  30,914,603 200,400,000 231,314,603 21,983,687 200,000,000 221,983,687 
สหกรณออมทรัพย -  147,364,787 147,364,787  -  159,646,548  159,646,548 

รวม  195,186,731 445,764,787 640,951,518  131,352,887 689,646,548 820,999,435 
บวก  ดอกเบี้ยคางรับ 130,020 130,020  -  141,470  141,470 
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1,473,648) (1,473,648)  -  (1,606,297)  (1,606,297) 

รวม  195,186,731 444,421,159 639,607,890 131,352,887 688,181,721 819,534,608 
 

หนวย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 
ธนาคารแหงประเทศไทย  164,272,128 98,000,000 262,272,128     109,369,200       330,000,000 439,369,200 
ธนาคารพาณิชย  30,527,652 200,000,000 230,527,652  21,277,562 200,000,000 221,277,562 
สหกรณออมทรัพย -  147,364,787  147,364,787  -  159,646,548  159,646,548 

รวม  194,799,780 445,364,787 640,164,567  130,646,762 689,646,548 820,293,310 
บวก  ดอกเบี้ยคางรับ -  130,020  130,020  -  141,470  141,470 
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  (1,473,648)  (1,473,648)  -  (1,606,297)  (1,606,297) 

รวม  194,799,780 444,021,159 638,820,939 130,646,762 688,181,721 818,828,483 
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6. เงินลงทุนสุทธิ 

หนวย : บาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
  ราคาทุน/  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน/  มูลคายุติธรรม 

  ราคาทุนตัด    ราคาทุนตัด   
  จําหนาย    จําหนาย   
เงินลงทุนชั่วคราว     
หลักทรัพยเผื่อขาย     

ตราสารหนี ้     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     551,608,047 551,240,250 423,612,965 423,935,873 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน  - - 9,152,193 8,937,488 
รวม  551,608,047 551,240,250 432,765,158 432,873,361 
บวก (หัก)  คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน  (367,797) - 108,203 - 

รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธ ิ  551,240,250 551,240,250 432,873,361 432,873,361 
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธ ิ  551,240,250  432,873,361  
      เงินลงทุนระยะยาว      
หลักทรัพยเผื่อขาย      

ตราสารหนี ้      
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     475,137,183 471,221,217 231,374,817 228,368,914 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน  - - 20,000,000 20,122,643 
รวม  475,137,183 471,221,217 251,374,817 248,491,557 
(หัก) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน  (3,915,966) - (2,883,260) - 

รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธ ิ  471,221,217 471,221,217 248,491,557 248,491,557 
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ      

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  211,152  212,659  
รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ  211,152  212,659  

เงินลงทุนทั่วไป      
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการตลาดในประเทศ  1,720,280  1,720,280  

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธ ิ  473,152,649  250,424,496  
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ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 

 ครบกําหนดชําระ 
 1 ป  เกิน 1 ป - 5 ป  เกิน 5 ป  รวม 
ตราสารหนี้เผ่ือขาย       

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 551,608,047 475,137,183  -  1,026,745,230 

รวม 551,608,047 475,137,183  -  1,026,745,230 

(หัก) คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน (367,797) (3,915,966)  -  (4,283,763) 

รวมตราสารหนี้เผ่ือขายสุทธิ 551,240,250 471,221,217  -  1,022,461,467 

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ       
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - -  211,152  211,152 

รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ - -  211,152  211,152 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 551,240,250 471,221,217  211,152   1,022,672,619 

 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 
 ครบกําหนดชําระ 
 1 ป  เกิน 1 ป - 5 ป  เกิน 5 ป  รวม 
ตราสารหนี้เผ่ือขาย       

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 423,612,965 204,308,737  27,066,080  654,987,782 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 9,152,193 20,000,000  -  29,152,193 

รวม 432,765,158 224,308,737  27,066,080  684,139,975 
บวก (หัก) คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 108,203 (2,103,958)  (779,303)  (2,775,058) 

รวมตราสารหนี้เผ่ือขายสุทธิ 432,873,361 222,204,779  26,286,777  681,364,917 
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ       

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - -  212,659  212,659 
รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดชําระ - -  212,659  212,659 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 432,873,361 222,204,779  26,499,436  681,577,576 

 



 

87 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารนําเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจไปวางค้ําประกัน
การใชไฟฟากับการไฟฟานครหลวง จํานวน 476,000 บาท และ 428,000 บาท ตามลําดับ และ 
วางค้ําประกันการกูยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 185,000,000 บาท 
และ 50,500,000 บาท ตามลําดับ  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารนําเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไปค้ําประกันสัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบี้ย กับบริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวน 8,000,000 
บาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไมมี) 

 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

 ประเภท  รอยละของ  เงินลงทุน  เงินลงทุน 

   หลักทรัพย  หลักทรัพย  (วิธีราคาทุน)  (วิธีราคาทุน) 
   ที่ลงทุน  ที่ลงทุน     
บริษัทยอย        

บริษัท ธนบรรณ  จํากัด สินเช่ือเชาซ้ือ        
 รถจักรยานยนต  หุนสามัญ  99.99  571,494,894 571,494,914 

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ   571,494,894  571,494,914 
 

เม่ือวันที ่11 ธันวาคม 2552 ธนาคารไดลงทุนในบริษัท ธนบรรณ จํากัด โดยมีราคาซื้อตามสัญญาซื้อ
เงินลงทุน จํานวน 564,960,000 บาท ธนาคารมีเงินสดจายทั้งส้ินในการลงทุน ดังนี้ 

 

งบการเงินรวม 
หนวย : บาท 

เงินสดจายเพื่อซื้อหุน 564,960,000 
บวก  ตนทุนอ่ืนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ 6,534,913 
หัก    เงินสดของบริษัทยอย (2,084,920) 
เงินสดจายสุทธ ิ 569,409,993 
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มูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนที่ระบุไดของบริษัทยอย และมูลคา 
ตามบัญชีของแตละรายการดังกลาวมีดังนี้ 

หนวย : บาท 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

สินทรัพย   
เงินสด 2,084,920 2,084,920 
เงินฝากสถาบันการเงิน 85,348,865 85,348,865 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ 524,509,945 524,509,945 
อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 11,033,653 11,033,653 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 3,979,467 3,979,467 
อื่นๆ 138,441,237 138,441,237 
 765,398,087 765,398,087 
หนี้สิน   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 6,246,793 6,246,793 
อื่นๆ 151,721,981 151,721,981 
 157,968,774 157,968,774 
สินทรัพยสุทธ ิ 607,429,313 607,429,313 
ตนทุนอื่นที่เก่ียวของโดยตรงกับการซ้ือธุรกิจ  (6,534,913) 
สวนเกินของมูลคายุติธรรมสุทธิของบริษัทยอยที่สูงกวา

ตนทุน  (35,934,400) 
เงินสดจายเพื่อซ้ือหุน  564,960,000 

 

กําไรสุทธิของบริษัทผูถูกซื้อกอนปรับปรุงรายการระหวางกันนับแตวันที่ซื้อที่รับรูในงบการเงินรวม  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  มีจํานวน 7.89 ลานบาท 

 

หากการซื้อธุรกิจเกิดข้ึนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 รายไดและกําไรของบริษัทผูถูกซื้อที่รับรูใน 
งบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 252.89 ลานบาท และ 45.30  
ลานบาท ตามลําดับ 



 

89 
 

 

8. เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับสุทธ ิ
8.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ  

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
เงินใหกูยืม 8,623,853,390  5,088,823,301  8,623,853,390 5,088,823,301 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ 5,365,205,119  3,930,446,563  4,699,147,562 3,338,335,696 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 28,358,302  -  28,358,302 - 
ต๋ัวเงิน 493,982,617  429,417,926  493,982,617 429,417,926 

รวม 14,511,399,428  9,448,687,790  13,845,341,871 8,856,576,923 

บวก  ดอกเบี้ยคางรับ 47,730,578  24,348,113  47,730,578 24,348,113 

หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (174,406,547)  (146,152,842)  (124,907,258) (75,826,635) 

รวม 14,384,723,459  9,326,883,061  13,768,165,191 8,805,098,401 
 

8.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
ไมเกิน 1 ป         
(รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว) 963,526,643  888,327,121   820,461,627   762,089,792 

เกิน 1 ป 13,547,872,785  8,560,360,669    13,024,880,244   8,094,487,131 

รวม 14,511,399,428  9,448,687,790     13,845,341,871   8,856,576,923 

บวก  ดอกเบี้ยคางรับ 47,730,578  24,348,113     47,730,578   24,348,113 

รวม 14,559,130,006  9,473,035,903     13,893,072,449   8,880,925,036 

 

8.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี ้
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
เงินบาท - ในประเทศ 14,559,130,006  9,473,035,903  13,893,072,449  8,880,925,036 

รวม 14,559,130,006  9,473,035,903  13,893,072,449  8,880,925,036 
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8.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 

 ปกติ  กลาวถึง  ตํ่ากวา  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
   เปนพิเศษ  มาตรฐาน       

การเกษตรและเหมืองแร 9,727,488 - - - - 9,727,488 
อุตสาหกรรมการผลิตและ   

การพาณิชย 767,441,848 6,975,000 - 3,274,291 15,510,636 793,201,775 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ     

การกอสราง 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 
เงินใหกูยืมเพ่ือที่อยูอาศัย 5,190,440,572 125,266,579 30,825,074 54,548,162 31,061,249 5,432,141,636 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 4,972,458,081  331,707,900  37,427,729  17,003,702  6,607,707  5,365,205,119 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 28,358,302 -  -  -  - 28,358,302 
อื่น  ๆ 1,539,430,221 38,734,630 10,875,094 12,985,614 3,694,927 1,605,720,486 

รวม 13,719,486,251 514,402,644 100,544,354 87,811,769 89,154,410 14,511,399,428 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 44,608,059  3,122,519 - - - 47,730,578 

รวม 13,764,094,310  517,525,163 100,544,354 87,811,769 89,154,410 14,559,130,006 
 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2552 

 ปกติ  กลาวถึง  ตํ่ากวา  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
   เปนพิเศษ  มาตรฐาน       

การเกษตรและเหมืองแร 42,676,388 -  -  -  - 42,676,388 
อุตสาหกรรมการผลิตและ           

การพาณิชย 541,861,716 21,123,558 - 15,810,636 - 578,795,910 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ      

การกอสราง 701,959,862 - 29,410,145 31,193,089 - 762,563,096 
การสาธารณูปโภคและบริการ 372,175,494 12,614,311 1,846,509 - 1,086,802 387,723,116 
เงินใหกูยืมเพ่ือที่อยูอาศัย 2,753,576,280 26,270,846 4,349,097 10,212,091 14,821,091 2,809,229,405 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 3,629,684,547 220,842,493 64,861,246 11,926,194 3,132,082 3,930,446,562 
อื่น  ๆ 922,138,669 7,346,192 5,748,145 833,495 1,186,812 937,253,313 

รวม 8,964,072,956 288,197,400 106,215,142 69,975,505 20,226,787 9,448,687,790 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 23,115,204 1,232,909 -  -  - 24,348,113 

รวม 8,987,188,160 289,430,309 106,215,142 69,975,505 20,226,787 9,473,035,903 
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หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 

 ปกติ  กลาวถึง  ตํ่ากวา  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
   เปนพิเศษ  มาตรฐาน       

การเกษตรและเหมืองแร 9,727,488 -  -  -  - 9,727,488 
อุตสาหกรรมการผลิตและ   

การพาณิชย 767,441,848        6,975,000 - 3,274,291 15,510,636 793,201,775 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ     

การกอสราง 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 
เงินใหกูยืมเพ่ือที่อยูอาศัย 5,190,440,572     125,266,579 30,825,074 54,548,162 31,061,249 5,432,141,636 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 4,432,032,615     239,119,064 9,814,205 11,573,971 6,607,707 4,699,147,562 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 28,358,302 -  -  -  - 28,358,302 
อื่น  ๆ 1,539,430,221      38,734,630 10,875,094 12,985,614 3,694,927 1,605,720,486 

รวม 13,179,060,785     421,813,808 72,930,830 82,382,038 89,154,410 13,845,341,871 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ        44,608,059        3,122,519 -  -  -         47,730,578 

รวม 13,223,668,844     424,936,327 72,930,830 82,382,038 89,154,410 13,893,072,449 
 

หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 

 ปกติ  กลาวถึง  ตํ่ากวา  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
   เปนพิเศษ  มาตรฐาน       

การเกษตรและเหมืองแร 42,676,388 -  -  -  - 42,676,388 
อุตสาหกรรมการผลิตและ       

การพาณิชย 541,861,716 21,123,558 - 15,810,636 - 578,795,910 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ      

การกอสราง 701,959,862 - 29,410,145 31,193,089 - 762,563,096 
การสาธารณูปโภคและบริการ 372,175,494 12,614,311 1,846,509 - 1,086,802 387,723,116 
เงินใหกูยืมเพ่ือที่อยูอาศัย 2,753,576,280 26,270,846 4,349,097 10,212,091 14,821,091 2,809,229,405 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 3,210,885,157 111,482,019 6,488,179 6,348,258 3,132,082 3,338,335,695 
อื่น  ๆ 922,138,669 7,346,192 5,748,145 833,495 1,186,812 937,253,313 

รวม 8,545,273,566 178,836,926 47,842,075 64,397,569 20,226,787 8,856,576,923 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 23,115,204 1,232,909 -  -  - 24,348,113 

รวม 8,568,388,770 180,069,835 47,842,075 64,397,569 20,226,787 8,880,925,036 
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8.5 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีสินเชื่อจัดชั้นและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตาม
เกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กําหนดดังนี ้

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 
 เงินใหสินเชื่อและ  มูลหน้ีหลังหัก  อัตราท่ีใชใน  คาเผื่อขั้นต่ํา 
 ดอกเบ้ียคางรับ  หลักประกัน  การตั้งคาเผื่อ  ตามเกณฑ ธปท. 
        

จัดช้ันปกติ 13,764,094,310  3,727,704,315 1  37,277,044  

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 517,525,162  282,511,544 2  5,650,231  

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 100,544,355  47,875,242 100  47,875,242  

จัดช้ันสงสัย 87,811,770  36,698,422 100  36,698,422  
จัดช้ันสงสัยจะสูญ 89,154,409  30,513,587 100  30,513,587 

รวม 14,559,130,006  4,125,303,110   158,014,526  

บวก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสวนเกิน   16,392,021  

รวม   174,406,547  

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2552 
 เงินใหสินเชื่อและ  มูลหน้ีหลังหัก  อัตราท่ีใชใน  คาเผื่อขั้นต่ํา 
 ดอกเบ้ียคางรับ  หลักประกัน  การตั้งคาเผื่อ  ตามเกณฑ ธปท. 
        

จัดช้ันปกติ 8,987,188,160  2,463,454,413 1  24,634,544 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 289,430,309  213,171,270 2  4,263,425 

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 106,215,142  67,444,416 100  67,444,416 

จัดช้ันสงสัย 69,975,505  26,906,745 100  26,906,745 
จัดช้ันสงสัยจะสูญ 20,226,787  8,660,315 100  8,660,315 

รวม 9,473,035,903  2,779,637,159   131,909,445 

บวก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสวนเกิน    14,243,397 

รวม    146,152,842 
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หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 
 เงินใหสินเชื่อและ  มูลหน้ีหลังหัก  อัตราท่ีใชใน  คาเผื่อขั้นต่ํา 
 ดอกเบ้ียคางรับ  หลักประกัน  การตั้งคาเผื่อ  ตามเกณฑ ธปท. 
        

จัดช้ันปกติ 13,223,668,843  3,187,278,849  1 31,872,789 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 424,936,328  189,922,709  2 3,798,454 

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 72,930,830  20,261,717  100 20,261,717 

จัดช้ันสงสัย 82,382,039  31,268,690  100 31,268,690 
จัดช้ันสงสัยจะสูญ 89,154,409  30,513,587  100 30,513,587 

รวม 13,893,072,449  3,459,245,552    117,715,237 

บวก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสวนเกิน  7,192,021 

รวม   124,907,258 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 
 เงินใหสินเชื่อและ  มูลหน้ีหลังหัก  อัตราท่ีใชใน  คาเผื่อขั้นต่ํา 
 ดอกเบ้ียคางรับ  หลักประกัน  การตั้งคาเผื่อ  ตามเกณฑ ธปท. 
        

จัดช้ันปกติ 8,568,388,770  2,044,655,024  1 20,446,550 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 180,069,835  103,810,796  2 2,076,216 

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 47,842,075  9,071,349  100 9,071,349 

จัดช้ันสงสัย 64,397,569  21,328,809  100 21,328,809 
จัดช้ันสงสัยจะสูญ 20,226,787  8,660,315  100 8,660,315 

รวม 8,880,925,036  2,187,526,293   61,583,239 

บวก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสวนเกิน  14,243,396 

รวม  75,826,635 

 
8.6 เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ที่  สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551  
ซึ่งประกอบดวยเงินใหสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสูญ
ตามหลักเกณฑการจัดชั้นของธนาคารแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้   
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หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  
 2553  2552 
 เงินตน  เงินตน 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพกอนหักคาเผ่ือ   
หนี้สงสัยจะสูญ  277,510,534 196,417,434 

รอยละของเงินใหสินเช่ือรวม  1.91 2.08 
เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักคาเผ่ือหนี้   

สงสัยจะสูญ  162,423,286 93,405,958 
รอยละของเงินใหสินเช่ือรวม 1.12 0.99 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม  
 2553  2552 
 เงินตน  เงินตน 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพกอนหักคาเผ่ือ   
หนี้สงสัยจะสูญ  244,467,278 132,466,431 

รอยละของเงินใหสินเช่ือรวม  1.77 1.50 
เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักคาเผ่ือหนี้   

สงสัยจะสูญ  162,423,286 93,405,958 
รอยละของเงินใหสินเช่ือรวม 1.17 1.05 

 

9. การปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา 
ธนาคารไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาสรุปไดดังนี ้

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
 จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญช ี จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญช ี
 รายลูกหน้ี กอนปรับโครงสรางหน้ี รายลูกหน้ี กอนปรับโครงสรางหน้ี 
  (บาท)  (บาท) 

ลูกหน้ีท่ีไดทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 85 228,485,851 42 71,348,083 
ลูกหน้ีท้ังส้ิน 39,549 14,511,399,428 33,127 9,448,687,790 

 



 

95 
 

 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
 จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญช ี จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญช ี
 รายลูกหน้ี กอนปรับโครงสรางหน้ี รายลูกหน้ี กอนปรับโครงสรางหน้ี 
  (บาท)  (บาท) 

ลูกหน้ีท่ีไดทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 85 228,485,851 42 71,348,083 
ลูกหน้ีท้ังส้ิน 16,616 13,845,341,871 10,815 8,856,576,923 

 

ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวเปนแบบการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาใหม
ทั้งหมดและไมมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา  

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 การปรับโครงสรางหนี้ขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉล่ีย 
14.2 ป และ 11.7 ป ตามลําดับ 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้
สําเร็จแลว จํานวน 7.2 ลานบาท และ 4.9 ลานบาท ตามลําดับ  

 

ยอดคงคางของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลว มีการจัดชั้นดังตอไปนี ้
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
จัดช้ันปกติ 154,389,203 33,398,981 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 21,966,518 9,919,808 

จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน 1,715,853 2,403,532 

จัดช้ันสงสัย 22,954,037 9,560,830 

จัดช้ันสงสัยจะสูญ 25,576,952 13,062,126 

รวม 226,602,563 
 

68,345,277 
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10. คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 
 ปกติ  กลาวถึง  ตํ่ากวา  สงสัย  สงสัยจะสูญ  สวนท่ีเกิน  รวม 
   เปนพิเศษ  มาตรฐาน      เกณฑของ ธปท.   
              

ยอดตนงวด 24,634,545 4,263,426  67,444,415 26,906,745 8,660,315 14,243,396  146,152,842 
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 12,658,411 1,387,900  (14,108,897) 78,053,242 27,267,825 2,148,625  107,407,106 
หนี้สูญตัดบัญช ี (15,912) (1,095)  (5,460,276) (68,261,565) (5,414,553) -  (79,153,401) 
ยอดปลายงวด 37,277,044 5,650,231  47,875,242 36,698,422 30,513,587 16,392,021  174,406,547 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2552 
 ปกติ  กลาวถึง  ตํ่ากวา  สงสัย  สงสัยจะสูญ  สวนท่ีเกิน  รวม 
   เปนพิเศษ  มาตรฐาน      เกณฑของ ธปท.   
              

ยอดตนงวด 16,809,598 289,170  4,889,812 619,621 4,798,581 264,671  27,671,453 
ยอดของบริษัทยอย          

ณ วันรวมกิจการ 4,183,880 2,251,139  69,812,071 5,108,342    - -  81,355,432 
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 3,641,067 1,723,117  (7,108,408) 37,937,528 4,862,521 13,978,725  55,034,550 
หนี้สูญตัดบัญช ี -  -  (149,060)  (16,758,746)  (1,000,787)  -  (17,908,593) 
ยอดปลายงวด  24,634,545 4,263,426  67,444,415 26,906,745 8,660,315 14,243,396  146,152,842 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 
 ปกติ  กลาวถึง  ตํ่ากวา  สงสัย  สงสัยจะสูญ  สวนท่ีเกิน  รวม 
   เปนพิเศษ  มาตรฐาน      เกณฑของ ธปท.   
              

ยอดตนงวด 20,446,551 2,076,216 9,071,348 21,328,809 8,660,315  14,243,396 75,826,635 
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 11,442,150 1,723,333 16,650,645 13,600,071 27,267,825  (7,051,375) 63,632,649 
หนี้สูญตัดบัญช ี (15,912)  (1,095)  (5,460,276)  (3,660,190)     (5,414,553)  -  (14,552,026) 
ยอดปลายงวด  31,872,789 3,798,454 20,261,717 31,268,690 30,513,587  7,192,021 124,907,258 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 
 ปกติ  กลาวถึง  ตํ่ากวา  สงสัย  สงสัยจะสูญ  สวนท่ีเกิน  รวม 
   เปนพิเศษ  มาตรฐาน      เกณฑของ ธปท.   
              

ยอดตนงวด 16,809,598 289,170  4,889,812 619,621 4,798,581  264,671 27,671,453 
หนี้สงสัยจะสูญ 3,636,953 1,787,046  4,330,596 24,824,110 4,862,521  13,978,725 53,419,951 
หนี้สูญตัดบัญช ี - -  (149,060) (4,114,922) (1,000,787)  - (5,264,769) 
ยอดปลายงวด  20,446,551 2,076,216  9,071,348 21,328,809 8,660,315  14,243,396 75,826,635 
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11. ทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  จําหนาย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 

2552 
     31 ธันวาคม 

2553 
ประเภททรัพยสินรอการขาย        
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้      

อสังหาริมทรัพย 2,533,800 2,161,458  (729,905) 3,965,353 
สังหาริมทรัพย 5,619,201 174,919,490  (166,179,108) 14,359,583 

รวม 8,153,001 177,080,948  (166,909,013) 18,324,936 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (2,148,153) (5,577,233)  4,379,725 (3,345,661) 
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ  6,004,848 171,503,715  (162,529,288) 14,979,275 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  จําหนาย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 

2551 
     31 ธันวาคม 

2552 
ประเภททรัพยสินรอการขาย     
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้     

อสังหาริมทรัพย 2,524,114 9,686 - 2,533,800 
สังหาริมทรัพย   3,979,467 30,139,297 (28,499,563) 5,619,201 

รวม 6,503,581 30,148,983 (28,499,563) 8,153,001 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (108,044) (3,415,484) 1,375,375 (2,148,153) 
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ  6,395,537 26,733,499 (27,124,188) 6,004,848 

 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  จําหนาย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 

2552 
     31 ธันวาคม 

2553 
ประเภททรัพยสินรอการขาย     
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้     

อสังหาริมทรัพย 2,533,800 2,161,458 (729,905) 3,965,353 
สังหาริมทรัพย 1,611,427 32,185,111 (29,510,717) 4,285,821 

รวม 4,145,227 34,346,569 (30,240,622) 8,251,174 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (436,915)  (2,960,549) 2,473,889 (923,575) 
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ  3,708,312 31,386,020 (27,766,733) 7,327,599 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  จําหนาย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 

2551 
     31 ธันวาคม 

2552 
ประเภททรัพยสินรอการขาย     
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้     

อสังหาริมทรัพย 2,524,114 9,686 - 2,533,800 
สังหาริมทรัพย - 16,441,179 (14,829,752) 1,611,427 

รวม 2,524,114 16,450,865 (14,829,752) 4,145,227 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (108,044)  (1,704,246) 1,375,375 (436,915) 
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ  2,416,070 14,746,619 (13,454,377) 3,708,312 

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

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน/  จําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  รับโอน  โอนออก  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2553 

ราคาทุน        
ที่ดิน 2,915,760 - (1,715,760) 1,200,000 
อาคาร 8,033,711 - (3,275,981) 4,757,730 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 35,211,300  9,310,646  - 44,521,946 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 62,285,587  15,776,917  (4,550,116) 73,512,388 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 53,635,182  13,598,126  (3,974,264) 63,259,044 
ยานพาหนะ 5,812,765  - (4,250,000) 1,562,765 
งานระหวางทํา 1,493,875  825,818  (1,588,822) 730,871  

รวมราคาทุน 169,388,180  39,511,507  (19,354,943) 189,544,744  
        
คาเสื่อมราคาสะสม        

อาคาร (5,978,186) (335,680) 2,427,517  (3,886,349) 
สวนปรับปรุงอาคารเชา (6,095,669) (3,757,817) - (9,853,486) 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน (37,375,158) (11,722,271) 4,505,385  (44,592,044) 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ (31,239,487) (11,043,408) 3,974,247  (38,308,648) 
ยานพาหนะ (1,706,862) (200,000) 1,000,000  (906,862) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (82,395,362) (27,059,176) 11,907,149  (97,547,389) 
 86,992,818   91,997,355  
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา (1,200,000) - 1,200,000 - 
อาคารและอุปกรณสุทธิ 85,792,818  91,997,355  
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หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือ  ยอดของ  เพ่ิมข้ึน/  จําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  บริษัทยอย  รับโอน  โอนออก  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม  ณ วันรวม

กิจการ 
     31 ธันวาคม 

 2551        2552 
ราคาทุน          

ที่ดิน -  4,493,335 -  (1,577,575)  2,915,760 
อาคาร -  10,921,002 -  (2,887,291)  8,033,711 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 22,058,101  - 13,190,649  (37,450)  35,211,300 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช
สํานักงาน 

50,074,282  9,070,519 9,564,225  (6,423,439)  62,285,587 

คอมพิวเตอรและอุปกรณ 49,884,197  1,058,823 7,156,216  (4,464,054)  53,635,182 
ยานพาหนะ -  5,812,765 - -  5,812,765 
งานระหวางทํา 2,388,885  - 1,369,979  (2,264,989)  1,493,875 

รวมราคาทุน 124,405,465  31,356,444 31,281,069  (17,654,798)  169,388,180 
         คาเสื่อมราคาสะสม          

อาคาร -  (8,832,001)  (33,474)  2,887,289  (5,978,186) 
สวนปรับปรุงอาคารเชา (3,215,082)  -  (2,888,508)  7,921  (6,095,669) 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช
สํานักงาน 

(20,499,575)  (8,861,562)  (9,740,258)  1,726,237  (37,375,158) 

คอมพิวเตอรและอุปกรณ (20,022,859)  (939,033)  (10,769,420)  491,825  (31,239,487) 
ยานพาหนะ -  (1,690,195)  (16,667)  -  (1,706,862) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (43,737,516)  (20,322,791)  (23,448,327)  5,113,272  (82,395,362) 
 80,667,949        86,992,818 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา -  -  (1,200,000)  -  (1,200,000) 
อาคารและอุปกรณสุทธิ 80,667,949        85,792,818 

      
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

2553     27,059,176 

2552     23,448,327 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณที่คิดคาเส่ือมราคา
ทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู  ซึ่งมีราคาทุน จํานวน 20,704,810 บาท และ 2,772,951 บาท 
ตามลําดับ 
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หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน/  จําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  รับโอน  โอนออก  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2553 

ราคาทุน        
สวนปรับปรุงอาคารเชา 35,211,300  9,310,646   - 44,521,946  
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 53,215,068  9,911,354   (107,846) 63,018,576  
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 52,576,359  12,874,926   (3,413,836) 62,037,449  
งานระหวางทํา 617,940  335,748   (712,887) 240,801  

รวมราคาทุน 141,620,667  32,432,674   (4,234,569) 169,818,772  
  
คาเสื่อมราคาสะสม  

สวนปรับปรุงอาคารเชา (6,095,669) (3,757,816)  - (9,853,485) 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน (28,507,843) (10,725,130)  83,277  (39,149,696) 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ (30,309,122) (10,796,136)  3,413,836  (37,691,422) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (64,912,634) (25,279,082)  3,497,113  (86,694,603) 
อาคารและอุปกรณสุทธิ 76,708,033   83,124,169  
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หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน/  จําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  รับโอน  โอนออก  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2551      2552 

ราคาทุน        
สวนปรับปรุงอาคารเชา 22,058,101 13,190,649  (37,450)  35,211,300 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 50,074,282 9,564,225  (6,423,439)  53,215,068 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 49,884,197 7,156,216  (4,464,054)  52,576,359 
งานระหวางทํา 2,388,885 494,044  (2,264,989)  617,940 

รวมราคาทุน 124,405,465 30,405,134  (13,189,932)  141,620,667 
       
คาเสื่อมราคาสะสม       

สวนปรับปรุงอาคารเชา (3,215,082)  (2,888,508)  7,921  (6,095,669) 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน (20,499,575)  (9,734,505)  1,726,237  (28,507,843) 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ (20,022,859)  (10,778,088)  491,825  (30,309,122) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (43,737,516)  (23,401,101)  2,225,983  (64,912,634) 
อาคารและอุปกรณสุทธิ 80,667,949      76,708,033 

        
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

2553    25,279,082 

2552    23,401,101 
 

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

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2553 

ราคาทุน        
สิทธกิารใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 44,899,058  4,332,339  - 49,231,397  
คาธรรมเนียมแรกเขาบริการ ไอทีเอ็มเอกซ 32,621,200  - - 32,621,200  

รวมราคาทุน 77,520,258  4,332,339  - 81,852,597  
     คาตัดจําหนายสะสม    

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (19,208,810) (11,564,160) - (30,772,970) 
รวมคาตัดจําหนายสะสม (19,208,810) (11,564,160) - (30,772,970) 

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ   58,311,448 51,079,627  
      

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2551      2552 

ราคาทุน        
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 35,385,595 9,513,463 - 44,899,058 
คาธรรมเนียมแรกเขาบริการ ไอทีเอ็มเอกซ 28,850,745 3,770,455 - 32,621,200 

รวมราคาทุน 64,236,340 13,283,918 - 77,520,258 
    คาตัดจําหนายสะสม    

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (9,845,909) (9,362,901) - (19,208,810) 
รวมคาตัดจําหนายสะสม (9,845,909) (9,362,901) - (19,208,810) 

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ   54,390,431  58,311,448 
     คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
2553    11,564,160 

2552    9,362,901 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่คิดคาเส่ือมราคาทั้งจํานวนแลวแต
ยังคงใชงานอยูซึ่งมีราคาทุน จํานวน 319,395 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไมมี) 
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14. สินทรัพยอ่ืนสุทธิ 

หนวย : บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  
  2553  2552  2553  2552 

สิทธิการเชารอตัดบัญชี  14,797,299  19,056,662  14,797,299  19,056,662 
คาใชจายรอตัดบัญชี - ลูกหนี้เชาซ้ือ  33,399,320  24,118,614  33,399,320  24,118,614 
คาใชจายรอตัดบัญชี - อื่น  7,828,314  3,256,254  7,828,314  3,256,254 
ดอกเบี้ยและรายไดคางรับ  12,270,576  7,271,503  12,860,397  7,271,503 
คาใชจายจายลวงหนา  4,472,092  1,272,341  4,456,937  1,272,341 
วัสดุส้ินเปลือง  616,615  618,122  616,615  618,122 
เงินมัดจําและเงินประกัน  9,436,091  6,026,285  8,366,644  5,116,871 
ลูกหนี้กรมสรรพากร  128,136,256  137,529,869  128,136,256  133,086,585 
อื่นๆ  62,425,655  34,678,040  45,543,991  22,307,282 

รวม  273,382,218  233,827,690  256,005,773  216,104,234 
 

15. เงินรับฝาก 
15.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

จายคืนเม่ือทวงถาม 51,087,787  77,219,465  53,834,135 77,452,163 

ออมทรัพย 4,609,521,685  2,805,754,875  4,609,521,685 2,805,754,875 

จายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา       

- ไมถึง 6 เดือน 1,743,679,843  2,324,702,917  1,743,679,842 2,508,702,917 

- 6 เดือน - 1 ป 1,270,404,701  1,783,830,343  1,270,404,701 1,783,830,343 

- 1 ป ขึ้นไป 3,749,212,571  2,406,367,563  3,749,212,571 2,406,367,563 

บัตรเงินฝาก 245,400  245,400  245,400 245,400 

รวม 11,424,151,987  9,398,120,563  11,426,898,334 9,582,353,261 
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15.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

ไมถึง 6 เดือน       
(รวมสัญญาท่ีครบกําหนดแลว) 8,502,701,445  6,870,155,527  8,505,447,792 7,054,388,225 

6 เดือน - 1 ป 1,750,238,364  866,815,058  1,750,238,364 866,815,058 

1 ป ขึ้นไป 1,171,212,178  1,661,149,978  1,171,212,178 1,661,149,978 

รวม 11,424,151,987  9,398,120,563  11,426,898,334 9,582,353,261 
 

15.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

        เงินบาท - ในประเทศ 11,424,151,987  9,398,120,563  11,426,898,334  9,582,353,261 

รวม 11,424,151,987  9,398,120,563  11,426,898,334  9,582,353,261 
 

16. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ (หน้ีสิน)  
หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม 
  31 ธันวาคม  2553  31 ธันวาคม  2552 
  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

             
สถาบันการเงินอื่น        412,141,962   810,000,000    1,222,141,962   242,884,061  56,000,000  298,884,061 

รวม        412,141,962   810,000,000    1,222,141,962   242,884,061  56,000,000  298,884,061 
 

หนวย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม  2553  31 ธันวาคม  2552 
  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

             
สถาบันการเงินอื่น        407,419,334  810,000,000    1,217,419,334   241,819,922  56,000,000  297,819,922 

รวม       407,419,334  810,000,000    1,217,419,334   241,819,922  56,000,000  297,819,922 
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17. เงินกูยืมระยะสั้น 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2553 
 31 ธันวาคม  

2552 
ตั๋วแลกเงิน - ในประเทศ 2,485,696,562  420,681,729 

รวม 2,485,696,562  420,681,729 
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินกูยืมระยะส้ันเปนการออกตั๋วแลกเงินสกุลเงินบาท  
อัตราดอกเบี้ยในชวงรอยละ 0.75 - 2.75 ตอป และรอยละ 1.00 - 1.75 ตอป ตามลําดับ ครบกําหนด
ชําระในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2554 และเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2553 
ตามลําดับ 
 

18. หน้ีสินอ่ืน 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  
 2553   2552  2553  2552 

เจาหนี้ซ้ือทรัพยสิน 3,300,754   3,336,457  3,300,754  3,336,457 
ดอกเบี้ยคางจาย 45,823,110   23,228,218  45,823,110  23,253,424 
เจาหนี้อื่น 26,492,678   75,120,825  21,264,340  13,306,779 

เจาหนี้เชาซ้ือทรัพยสิน 9,074,228   4,074,393  9,074,228  4,074,393 
คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย 67,108,038   22,986,345  54,041,214  15,270,882 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 4,450,965   53,659,297  4,879,280  2,680,109 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย 1,822,293   1,017,034  1,822,293  1,017,034 
อื่นๆ 70,537,221   52,073,170  20,116,798  20,812,706 

รวม 228,609,287   235,495,739  160,322,017  83,751,784 
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19. ทุนเรือนหุน 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่ประชุมมีมติ 
ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 1,500 ลานบาท เปน 2,000 ลานบาท โดยเพิ่มทุนหุนสามัญ 
จดทะเบียนจากจํานวน 150 ลานหุน เปน 200 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และธนาคาร 
ไดจดทะเบียนมติดังกลาวตอกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2553 

 

การเพิ่มทุนนี้ไดมีการเรียกและไดรับชําระเงินคาหุนแลวจํานวน 50 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 500 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวตอกระทรวง
พาณิชยเม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  
 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่  11 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมมีมติให เพิ่ม 
ทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 2,000 ลานบาท เปน 3,000 ลานบาท โดยเพิ่มทุนหุนสามัญจดทะเบียน
จากจํานวน 200 ลานหุน เปน 300 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และธนาคารไดจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2553 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารคํานวณหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ดังนี ้
 

 2553  2552 
จํานวนหุนสามัญคงเหลือ ณ วันตนป 150,000,000 150,000,000 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกระหวางป 23,424,658 - 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ณ วันส้ินป 173,424,658 150,000,000 

 

20. สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง 
ไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
 (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้ไมสามารถ
นํามาจัดสรรเปนเงินปนผลได 
 

21. การจัดการสวนทุน 
ธนาคารมีนโยบายในการดํารงฐานะของเงินกองทุนใหอยูในระดับเพียงพอ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร
ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของทางการ โดยธนาคารมีการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานการณสมมติตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบ 
การวางแผนการดําเนินการดานเงินกองทุนตามความเหมาะสม 
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารปฏิบัติตามหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน 
ของธนาคารแหงประเทศไทยตามแนวทาง Basel II  ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2551  
เปนตนไป โดยกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนข้ันต่ําเพื่อรองรับความเส่ียง 
ดานปฏิบัติการเพิ่มเติมจากความเส่ียงดานเครดิต และความเส่ียงดานตลาด และไดปรับปรุงวิธีการ
คํานวณสินทรัพยเส่ียง ซึ่งมีผลกระทบตออัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายและอัตราสวนเงินกองทุน 
ตอสินทรัพยเส่ียงตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี ้
 

หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 
ทุนชําระแลว 2,000,000,000 1,500,000,000 
ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,300,000 2,300,000 
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร  (583,958,155)  (595,039,432) 
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 1,418,341,845 907,260,568 
เงินกองทุนชั้นที่ 2   
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกต ิ 40,439,869 36,261,927 
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 40,439,869 36,261,927 
รวมเงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 1,458,781,714 943,522,495 

  

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง คํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนดังนี้  

 อัตราสวนเงินกองทุนของธนาคาร 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 รอยละ  รอยละ 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียง (ขั้นตํ่ารอยละ 4.25) 13.99  12.31 
เงินกองทุนตามกฎหมายตอสินทรัพยเส่ียง (ขั้นตํ่ารอยละ 8.50) 14.39  12.80 
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การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงนิกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 
ชองทางที่เปดเผยขอมูล www.tcrbank.com 
วันที่ที่เปดเผยขอมูล ภายในเดือนเมษายน 2554 
ขอมูล ณ วันที่  วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 

22. หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน 
22.1 ภาระผูกพันอ่ืน 

หนวย : บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
  2553  2552  2553  2552 
อาวัลต๋ัวเงิน 971,560 - 971,560 - 
การคํ้าประกันอื่น ๆ  34,471,044  58,825,281 34,554,044 58,825,281 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย  -  200,000,000 - 200,000,000 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน  56,172,777  33,135,808 56,172,777 33,135,808 
อื่นๆ  2,831,281  261,566 2,831,281 261,566 

รวม  94,446,662  292,222,655 94,529,662  292,222,655 
 

22.2 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทแหงหนึ่งเพื่อใหบริษัทดังกลาว 
ใหคําแนะนําดานการดําเนินงานแกบริษัทยอยอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุง
ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทยอย สัญญานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่  
31 มีนาคม 2555 โดยกําหนดคาบริการเดือนละ 100,000 บาท โดยชําระเปนรายไตรมาส  
ไตรมาสละ 300,000 บาท รวมทั้ง ส้ิน 9 งวด และคาบริการสวนเพิ่มซึ่ง ผันแปรตาม 
ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย ชําระคร้ังเดียวในวันที่ 31 มีนาคม 2555  

 

22.3 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ธนาคารไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัทเงินทุน 
สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จํานวน 230,883,188 หุนคิดเปนรอยละ 38.65 ของจํานวนหุน
ที่ออกจําหนายและชําระแลวจาก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารจะตองทํา 
คําเสนอซื้อหลักทรัพยจากผูถือหุนทุกรายที่ราคาซื้อขายเบื้องตน 4 บาทตอหุน โดยเงื่อนไข 
ในการซื้อขายกําหนดวาธนาคารสามารถยกเลิกการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยได หากธนาคาร 
ไมสามารถซื้อหุนไดเกินกวารอยละ 75 ของหุนที่ออกจําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ธนาคารไดรับ
อนุญาต และผอนผันรวมถึงเห็นชอบในหลักการจากธนาคารแหงประเทศไทย เม่ือวันที่  
16 ธันวาคม 2553 ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการตามสัญญาของทั้งสองฝาย 
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23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ธนาคารและบริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 และ 2552 ดังนี้ 

หนวย : บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
  2553  2552  2553  2552 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 10,826,072 7,689,407 9,569,171 7,689,407

 
24. ผลประโยชนอ่ืนท่ีจายแกกรรมการและผูบริหาร 

ธนาคารและบริษัทยอยไมมีการจายผลประโยชน อ่ืนแกกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจาก
ผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ ซึ่งไดแก เบี้ยประชุมกรรมการ เงินเดือนและโบนัส (ถามี) ของผูบริหาร 

 
25. คาภาษีเงินได 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิจากการดําเนินงานแต
ไมมีภาษีเงินไดที่จะตองเสีย เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาที่ใชเปนคาใชจายทางภาษีเงินได 

 
26. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจายสวนหนึ่งเปนรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว งบการเงินนี้ 
ไดรับรูผลของรายการดังกลาว ซึ่งเปนรายการคาตามปกติธุรกิจเสมือนเปนรายการที่กระทํา 
กับบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
เงินใหสินเชื่อ      

กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป       
และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 194,878  318,187  194,878 318,187 
       

ดอกเบ้ียคางรับ - เงินใหสินเชื่อ       
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป       

และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 587  921  587 921 
      

เงินมัดจําและเงินประกัน      
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 2,279,331  2,130,291  2,204,811 2,130,291 
บริษัท ริมเพดิเวลลอปเมนต จํากัด 1,477,168  841,230  1,477,168 841,230 
      

เงินรับฝาก      
บริษัทยอย -  -  2,746,348 189,465,004 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 681,985,478  329,825,140  681,985,478 329,825,140 
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป       

และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 52,096,831  46,182,326  52,096,831 46,182,326 
      

ดอกเบ้ียคางจาย - เงินรับฝาก      
บริษัทยอย -  -  - 10,082 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3,449,832  1,211,432  3,449,832 1,211,432 
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป       

และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 217,053  146,840  217,053 146,840 
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รายไดและคาใชจายที่เกิดข้ึนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
ดอกเบ้ียรับ - เงินใหสินเชื่อ      

กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป       
และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 11,133   76,087  11,133 76,087 
      

ดอกเบ้ียจาย - เงินรับฝาก      
บริษัทยอย -  -  922,519 363,330 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5,019,756   3,607,985  5,019,756 3,607,985 
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป       

และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 937,002   1,015,527  937,002 1,015,527 
       

คาเชาอาคาร       
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 3,569,160   3,232,440  3,420,120 3,232,440 
บริษัท ริมเพดิเวลลอปเมนต จํากัด 9,013,848   3,617,745  6,065,534 3,364,920 
บริษัท วีซีสมบัติ จํากัด 1,092,000   715,000  1,092,000 715,000 
      

เงินปนผลรับ      
บริษัทยอย -  -  42,443,520 31,072,800 

       
คาธรรมเนียมและบริการรับ       

บริษัทยอย -  -  13,014,893 6,752 
     

คาใชจายอื่น       
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 182,372  -  -  - 

 

นโยบายราคา 
ธนาคารกําหนดราคาสําหรับรายการคากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดังตอไปนี ้
  ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อและเงนิรับฝากคิดตามราคาตลาด 
  คาเชาและบริการอาคารคิดจากอัตราที่ระบุไวในสัญญาเชาและบริการ 

 



 

113 
 

 

27. สัญญาเชาระยะยาว 
ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาสํานักงาน คาใชจายเกี่ยวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอรและการรักษาขอมูล โดยมีสวนที่ครบกําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแตวันที่
ในงบดุล ดังนี้  

งบการเงินรวม 
    จํานวนคาเชา 

ที่ตองจายในอนาคต 
ณ 31 ธันวาคม 2553 

ประเภท  ระยะเวลาคงเหลือ  บาท 
สัญญาเชาสํานักงาน 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 20,500,342  
สัญญาเชาสํานักงาน 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558 20,456,189  
สัญญาเชาสํานักงาน  ต้ังแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป  409,600  

รวม    41,366,131  
   สัญญาคาบริการ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 45,723,842  
สัญญาคาบริการ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558 50,079,605  
สัญญาคาบริการ  ต้ังแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป  1,970,000  

รวม    97,773,447  
   สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 4,983,945  
สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558 5,575,770  

รวม    10,559,715  
 

งบการเงินรวม 
    จํานวนคาเชา 

ที่ตองจายในอนาคต 
ณ 31 ธันวาคม 2552 

ประเภท  ระยะเวลาคงเหลือ  บาท 
สัญญาเชาสํานักงาน 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 14,134,911 
สัญญาเชาสํานักงาน 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 12,083,920 
สัญญาเชาสํานักงาน  ต้ังแต 1 มกราคม 2558 เปนตนไป  448,000 

รวม    26,666,831 
   สัญญาคาบริการ 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 46,186,053 
สัญญาคาบริการ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 24,461,427 

รวม    70,647,480 
   สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 2,261,892 
สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 2,053,485 

รวม    4,315,377 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    จํานวนคาเชา 

ที่ตองจายในอนาคต 
ณ 31 ธันวาคม 2553 

ประเภท  ระยะเวลาคงเหลือ  บาท 
สัญญาเชาสํานักงาน 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 16,413,573 
สัญญาเชาสํานักงาน 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558 16,079,953 
สัญญาเชาสํานักงาน  ต้ังแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป  409,600 

รวม    32,903,126 
   สัญญาคาบริการ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 44,997,842 
สัญญาคาบริการ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558 48,493,105 
สัญญาคาบริการ  ต้ังแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป  1,970,000 

รวม    95,460,947 
   สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 4,043,361 
สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2558 4,269,761 

รวม    8,313,122 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    จํานวนคาเชา 

ที่ตองจายในอนาคต 
ณ 31 ธันวาคม 2552 

ประเภท  ระยะเวลาคงเหลือ  บาท 
สัญญาเชาสํานักงาน 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 11,186,597 
สัญญาเชาสํานักงาน 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 6,432,986 
สัญญาเชาสํานักงาน  ต้ังแต 1 มกราคม 2558 เปนตนไป  448,000 

รวม    18,067,583 
   สัญญาคาบริการ 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 46,186,053 
สัญญาคาบริการ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 24,461,417 

รวม    70,647,470 
   สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 2,261,892 
สัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 2,053,485 

รวม   4,315,377 
 



 

115 
 

 
28. ฐานะและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ 

ธนาคารและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คอืการประกอบธุรกิจธนาคารเพื่อรายยอย
และสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตตามลําดับ  โดยมีธุรกรรมในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นรายได 
คาใชจาย กําไร สินทรัพยและหนี้สิน โดยสวนใหญตามที่แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงาน
ธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึน 
 
ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ 
ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเส่ียงที่ธนาคารและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหาย 
อันสืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของธนาคารและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน 
ที่ระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงินได ซึ่งมูลคาสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลคาตามบัญชีของเคร่ืองมือ 
ทางการเงินหักดวยสํารองเผ่ือผลขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุลและความเส่ียงของรายการนอกงบดุล
จากการค้ําประกันการกูยืมและอ่ืนๆ  
 
นอกจากนี้ธนาคารและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเส่ียงในข้ันตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
การวิเคราะหความเส่ียงและความสามารถในการชําระหนี้ และการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพสินเชื่อของธนาคารอันจะปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาในอนาคต 
 
ความเส่ียงทางดานอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะเปนผลในทางลบ 
ตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิในงวดปจจุบันและในอนาคต ความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดข้ึนจาก
โครงสรางและลักษณะของรายการในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน นอกจากนี้ยังเกิดจาก
ระยะเวลาที่แตกตางกันในการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหวางรายการทางดานสินทรัพยและหนี้สิน 
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ธนาคารและบริษัทยอยไดสรุประยะเวลาครบกําหนดของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ดังนี้ 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 

 
0-3 เดือน  3-12  เดือน  1-5 ป  มากกวา 5 ป  เงินใหสินเช่ือ 

ดอยคุณภาพ 
 ไมมีภาระ

ดอกเบ้ีย 
 รวม 

สินทรัพยทางการเงิน    
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงินสุทธิ 313,262,289  51,008,512  81,986,428  -  -  193,350,661  639,607,890 
เงินลงทุนสุทธิ 274,751,344  276,488,906  471,221,217  211,152  -  1,720,280  1,024,392,899 
เงินใหสินเชื่อ 9,355,762,610  1,440,629,337  3,425,664,656  11,832,291  277,510,534  -  14,511,399,428 
หนี้สินทางการเงิน             
เงินรับฝาก 6,238,683,988  4,011,156,321  1,174,311,678  -  -  -  11,424,151,987 
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงิน 872,141,962  -  350,000,000  -  -  -  1,222,141,962 
 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2552 

 
0-3 เดือน  3-12  เดือน  1-5 ป  มากกวา 5 ป  เงินใหสินเช่ือ 

ดอยคุณภาพ 
 ไมมีภาระ

ดอกเบ้ีย 
 รวม 

สินทรัพยทางการเงิน    
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงินสุทธิ 544,684,228  44,896,817  100,124,052  -  -  129,829,511  819,534,608 
เงินลงทุนสุทธิ 243,139,960  189,733,401  222,204,779  26,499,437  -  1,720,280  683,297,857 
เงินใหสินเชื่อ 4,396,731,160  2,172,412,235  2,734,322,284  12,755,680  132,466,431  -  9,448,687,790 
หนี้สินทางการเงิน             
เงินรับฝาก 4,985,599,524  2,751,371,061  1,661,149,978  -  -  -  9,398,120,563 
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงิน 292,884,061  6,000,000  -  -  -  -  298,884,061 
 

หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 

 
0-3 เดือน  3-12  เดือน  1-5 ป  มากกวา 5 ป  เงินใหสินเช่ือ 

ดอยคุณภาพ 
 ไมมีภาระ

ดอกเบ้ีย 
 รวม 

สินทรัพยทางการเงิน    
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงินสุทธิ 312,875,338  50,608,512  81,986,428  -  -  193,350,661  638,820,939 
เงินลงทุนสุทธิ 274,751,344  276,488,906  471,221,217  211,152  -  573,215,174  1,595,887,793 
เงินใหสินเชื่อ 9,264,580,158  1,187,048,332  3,137,413,811  11,832,292  244,467,278  -  13,845,341,871 
หนี้สินทางการเงิน             
เงินรับฝาก 6,241,430,335  4,011,156,321  1,174,311,678  -  -  -  11,426,898,334 
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงิน 867,419,334  -  350,000,000  -  -  -  1,217,419,334 
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หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 

 
0-3 เดือน  3-12 เดือน  1-5 ป  มากกวา 5 ป  เงินใหสินเช่ือ 

ดอยคุณภาพ 
 ไมมีภาระ

ดอกเบ้ีย 
 รวม 

สินทรัพยทางการเงิน   
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงินสุทธิ 544,684,228  44,896,817  100,124,052  -  -  129,123,386  818,828,483 
เงินลงทุนสุทธิ 243,139,960  189,733,401  222,204,779  26,499,437  -  573,215,194  1,254,792,771 
เงินใหสินเชื่อ 4,365,011,648  2,043,639,898  2,302,703,266  12,755,680  132,466,431  -  8,856,576,923 
หนี้สินทางการเงิน             
เงินรับฝาก 5,169,832,222  2,751,371,061  1,661,149,978  -  -  -  9,582,353,261 
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงิน 291,819,922  6,000,000  -  -  -  -  297,819,922 

 
ขอมูลเบื้องตนของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 และ 2552 มีดังนี้  

 

หนวย : ลานบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
  2553  2552  2553  2552 
อัตราดอกเบี้ยคงที่  5,711.99  5,794.15 5,045.93 5,202.04 
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  8,799.41  3,654.54 8,799.41 3,654.54 

รวม  14,511.40  9,448.69 13,845.34 8,856.58 
 



 

118 
 

 
ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายไดและหนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิด
คาใชจาย ยอดคงเหลือถัวเฉล่ียที่คํานวณโดยถัวเฉล่ียยอดคงเหลือในระหวางปของสินทรัพย 
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือเฉลี่ย  จํานวน  อัตรา 
 (12 เดือน)  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ียเฉลี่ย 
 (บาท)  (บาท)  (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 515,603,787 11,877,456 2.30 
เงินลงทุน 922,521,142 18,114,747 1.96 
เงินใหสินเช่ือ 11,513,323,051 915,531,607 7.95 

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย    
เงินรับฝาก 10,790,822,841 196,700,939 1.82 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 635,461,078 9,330,002 1.47 
เงินกูยืมระยะส้ัน 812,600,092 14,196,088 1.75 

 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือเฉลี่ย  จํานวน  อัตรา 
 (12 เดือน)  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ียเฉลี่ย 
 (บาท)  (บาท)  (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 749,694,435 16,613,491 2.22 
เงินลงทุน 603,872,134 13,996,397 2.32 
เงินใหสินเช่ือ 7,087,651,490 453,409,206 6.40 

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย    
เงินรับฝาก 7,191,557,657 167,628,126 2.33 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 425,230,016 7,294,962 1.72 
เงินกูยืมระยะส้ัน 200,910,093 1,975,677 0.98 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือเฉลี่ย  จํานวน  อัตรา 
 (12 เดือน)  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ียเฉลี่ย 
 (บาท)  (บาท)  (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 515,337,120 11,877,456 2.30 
เงินลงทุน 922,521,142 18,114,747 1.96 
เงินใหสินเช่ือ 10,899,278,041 725,158,897 6.65 

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย    
เงินรับฝาก 10,790,822,841 196,880,630 1.82 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 633,532,156 9,326,268 1.47 
เงินกูยืมระยะส้ัน 812,600,092 14,938,915 1.84 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือเฉลี่ย  จํานวน  อัตรา 
 (12 เดือน)  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ียเฉลี่ย 
 (บาท)  (บาท)  (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 749,623,802 16,613,491 2.22 
เงินลงทุน 603,872,134 13,996,397 2.32 
เงินใหสินเช่ือ 7,038,308,918 439,024,587 6.24 

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย    
เงินรับฝาก 7,206,910,382 167,788,419 2.33 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 425,231,338 7,294,962 1.72 
เงินกูยืมระยะส้ัน 200,910,093 1,975,677 0.98 

 

ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงที่ธนาคารและบริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน 
เม่ือครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอ
ตามความตองการในอัตราตนทุนและเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร
และบริษัทยอย 

 

ธนาคารและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองภายใตการควบคุม 
ของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน โดยการกําหนดใหมีการควบคุมและติดตามสถานภาพ
ของฐานะสภาพคลองอยูเปนประจํา 
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ตารางแสดงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอยจําแนกตามระยะเวลา 
ที่ครบกําหนดของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงันี้ 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 

 เมื่อทวงถาม 
 

0-3 เดือน 
 

3-12 เดือน 
 

 1-5 ป  
 

 มากกวา 5 ป  
 ไมมีกําหนด

ระยะเวลา 
 

รวม 
สินทรัพยทางการเงิน              
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงินสุทธิ 
 

195,186,732 
  

298,093,534 
 

400,000 
  

145,927,624 
  

- 
  

- 
  

639,607,890 
เงินลงทุนสุทธิ -  274,751,344  276,488,906  471,221,217  211,152  1,720,280  1,024,392,899 
เงินใหสินเชื่อ 262,007,665  392,722,445  540,588,808  5,458,446,240  7,857,634,270  -  14,511,399,428 
หนี้สินทางการเงิน              
เงินรับฝาก 3,348,366,961  2,890,317,027  4,011,156,321  1,174,311,678  -  -  11,424,151,987 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 412,141,962  460,000,000  -  350,000,000  -  -  1,222,141,962 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2552 

 เมื่อทวงถาม 
 

0-3 เดือน 
 

3-12 เดือน 
 

 1-5 ป  
 

 มากกวา 5 ป  
 ไมมีกําหนด

ระยะเวลา 
 

รวม 
สินทรัพยทางการเงิน              
รายการระหวางธนาคาร             

และตลาดเงินสุทธิ 131,352,887  530,066,964  -  158,114,757  - -  819,534,608 
เงินลงทุนสุทธิ -  243,139,960  189,733,401  222,204,779  26,499,437  1,720,280  683,297,857 
เงินใหสินเชื่อ* 114,230,130  460,694,693  445,429,556  4,418,043,011  4,010,290,400  -  9,448,687,790 
หนี้สินทางการเงิน             
เงินรับฝาก 1,675,449,690  3,310,149,834  2,751,371,061  1,661,149,978  - -  9,398,120,563 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 242,884,061  50,000,000  6,000,000  -  - -  298,884,061 

 

* เงินใหสินเชื่อมีการจําแนกการจัดชั้นระยะเวลาที่ครบกําหนดของสัญญาใหม เพ่ือใหสอดคลองกับงบการเงินรวมสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 

 เมื่อทวงถาม 
 

0-3 เดือน 
 

3-12 เดือน 
 

 1-5 ป  
 

 มากกวา 5 ป  
 ไมมีกําหนด

ระยะเวลา 
 

รวม 
สินทรัพยทางการเงิน              
รายการระหวางธนาคาร 

และตลาดเงินสุทธิ 
 

194,799,781 
  

298,093,534 
  

- 
  

145,927,624 
  

- 
  

- 
  

638,820,939 
เงินลงทุนสุทธิ -  274,751,344  276,488,906  471,221,217  211,152  573,215,174  1,595,887,793 
เงินใหสินเชื่อ 254,682,245  377,752,887  419,818,770  4,935,453,698  7,857,634,271  -  13,845,341,871 
หนี้สินทางการเงิน              
เงินรบัฝาก 3,351,113,308  2,890,317,027  4,011,156,321  1,174,311,678  -  -  11,426,898,334 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 407,419,334  460,000,000  -  350,000,000  -  -  1,217,419,334 
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หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 

 เมื่อทวงถาม 
 

0-3 เดือน 
 

3-12 เดือน 
 

 1-5 ป  
 

 มากกวา 5 ป  
 ไมมีกําหนด

ระยะเวลา 
 

รวม 
สินทรัพยทางการเงิน              
รายการระหวางธนาคาร              

และตลาดเงินสุทธิ 130,646,762  530,066,964  -  158,114,757  -  -  818,828,483 
เงินลงทุนสุทธิ -  243,139,960  189,733,401  222,204,779  26,499,437  573,215,194  1,254,792,771 
เงินใหสินเชื่อ 97,772,739  445,432,572  316,657,220  3,986,423,992  4,010,290,400  -  8,856,576,923 
หนี้สินทางการเงิน            
เงินรับฝาก 1,675,449,690  3,494,382,532  2,751,371,061  1,661,149,978  -  -  9,582,353,261 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 241,819,922  50,000,000  6,000,000  -  -  -  297,819,922 

 

ความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนคือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
อันอาจมีผลใหมูลคาของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายได 
หรือมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 

 

ธนาคารและบริษัทยอยไมมีความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ 

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประมาณการมูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงิน มีดังนี ้
 

หนวย : บาท 
  งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
 มูลคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด 407,433,530 407,433,530 162,058,696 162,058,696 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 639,607,890 639,607,890 819,534,608 819,534,608 
เงินลงทุน 1,028,676,662 1,024,392,899 686,027,914 683,297,857 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธ ิ 14,384,723,459 14,384,723,459 9,326,883,061 9,326,883,061 

หน้ีสินทางการเงิน      
เงินรับฝาก 11,424,151,987 11,424,151,987 9,398,120,563 9,398,120,563 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,222,141,962 1,222,141,962 298,884,061 298,884,061 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 61,716,010 61,716,010 105,289,616 105,289,616 
เงินกูยืมระยะสั้น 2,485,696,562 2,485,696,562 420,681,729 420,681,729 
ดอกเบี้ยคางจาย 45,823,110 45,823,110 23,228,218 23,228,218 
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หนวย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
 มูลคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด 406,868,666 406,868,666 160,830,140 160,830,140 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 638,820,939 638,820,939 818,828,483 818,828,483 
เงินลงทุน 1,600,171,556 1,595,887,793 1,257,567,828 1,254,792,771 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธ ิ 13,768,165,191 13,768,165,191 8,805,098,401 8,805,098,401 

หน้ีสินทางการเงิน      
เงินรับฝาก 11,426,898,334 11,426,898,334 9,582,353,261 9,582,353,261 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,217,419,334 1,217,419,334 297,819,922 297,819,922 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 61,716,010 61,716,010 105,289,616 105,289,616 
เงินกูยืมระยะสั้น 2,485,696,562 2,485,696,562 420,681,729 420,681,729 
ดอกเบี้ยคางจาย 45,823,110 45,823,110 23,253,424 23,253,424 

 

วิธีการและขอสมมติฐานที่ธนาคารและบริษัทยอยใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงิน มีดังนี้ 
 

เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยและหนี้สิน) เงินรับฝาก หนี้สินจายคืน 
เม่ือทวงถาม เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงิน 
ที่แสดงในงบดุล 
 

หลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผ่ือขาย แสดงมูลคายุติธรรมตามวิธีการที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3.2 
 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ แสดงมูลคายุติธรรมตามยอดเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 
ตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุลหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี  
 

ตราสารอนุพันธ 
ธนาคารและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 
เพื่อเปนเคร่ืองมือปองกันหรือบริหารความเส่ียงของธนาคารและบริษัทยอยเทานั้น ซึ่งตราสารอนุพันธ 
ที่ใช ไดแก สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธประมาณจากสวนตาง
ระหวางอัตราตามสัญญากับอัตราปจจุบัน ณ วันส้ินงวดหลังจากปรับปรุงดวยคาความเส่ียง 
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ธนาคารมีธุรกรรมตราสารอนุพันธที่เปนสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) ที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย  
โดยการจายอัตราดอกเบี้ยคงที่และรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยไมมี 
การแลกเปล่ียนเงินตน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้

 
หนวย : บาท 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
   มูลคาสัญญา มูลคายุติธรรม มูลคาสัญญา มูลคายุติธรรม 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา   (Notional Amount) กําไร (ขาดทุน) (Notional Amount) กําไร (ขาดทุน) 
       

ป 2553   - - 200,000,000 4,648,205

 
30. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการธนาคารเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 
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สถิติฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

    31-ธ.ค.-53   
  งบการเงินรวม

    31-ธ.ค.-53   
 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
    31-ธ.ค.-52   
   งบการเงินรวม

31-ธ.ค.-52     
 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 31-ธ.ค.-51

ขอมูลงบการเงิน (ลานบาท)

สินทรัพยรวม              16,887.6              16,807.3              11,375.7            11,394.4           7,991.7
หน้ีสินรวม              15,422.3              15,352.1              10,458.5            10,489.9           6,980.8
สวนของผูถือหุน                1,465.3                1,455.2                    917.2                 904.5           1,010.9
รายไดจากดอกเบ้ียและเงินปนผล                   945.5                    797.6                    484.0                 500.7              276.2
คาใชจายดอกเบ้ีย                   220.2                    221.1                    176.9                 177.1              142.7

รายไดจากดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ                   725.3                    576.5                    307.1                 323.6              133.5
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ                   107.3                      63.5                      55.1                    53.6                   7.0
รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย                   109.4                      78.0                      89.9                    47.8                 14.7
คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย                   669.3                    538.7                    433.7                 422.4              336.3
รายไดรวม                1,054.9                    875.6                    573.9                 548.5              290.9
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                      49.6                      52.3 (91.7) (104.5) (195.1)

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม 4.70% 5.97% (15.98%) (19.05%) (67.07%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เฉลี่ย)* 4.16% 4.45% (9.52%) (11.40%) (25.01%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (เฉลี่ย)* 0.35% 0.37% (0.95%) (1.19%) (3.73%)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 0.3 0.3 (0.6) (0.7) (1.7)
เงินปนผลตอหุน (บาท) - - - - -

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง *  - 14.39% - 12.80% 21.45%

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

 
 ประเภทธุรกิจ เปนสถาบันการเงินที่ทําธุรกรรมภายในขอบเขตใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย

เพื่อรายยอย 
 ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 

ทุนจดทะเบียน 1, 000,000,000 บาท ทุนชําระแลว 1,000,000,000 บาท   
หุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระแลว 100,000,000 หุน 
หุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายและชําระแลว  -ไมมี -      มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท   

 ทุนจดทะเบียนในป 2553 
ทุนจดทะเบียน 3, 000,000,000 บาท ทุนชําระแลว 2,000,000,000 บาท   
หุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระแลว 200,000,000 หุน 
หุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายและชําระแลว  -ไมมี -        มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท   
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ผูสอบบัญชีของธนาคาร   
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีและเสนอตอคณะกรรมการ

ธนาคารในการแตงต้ังผูสอบบัญชี รวมถึงคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 
ทั้งนี้รายช่ือผูสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของธนาคารจะตองปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จาก ธปท. ซ่ึง ธปท. ไดมีหนังสือที ่ที่ ฝกก.(02) 225/2552   เร่ือง  การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีประจําป   2552    ฉบับลง
วันที่ 3  เมษายน  2552 ใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีจากสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
จํานวน 3 ทาน ไดแก  

1.นายนิติ           จึงนิจนิรันดร        ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ   
2.นายเพิ่มศักด์ิ   วงศพัชรปกรณ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ     
3.นายชวาลา      เทียนประเสริฐกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 
  

     ความสัมพันธกับธนาคาร 
 ผูสอบบัญชีที่ไดรับแตงต้ังไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นกับธนาคาร 
 
     ที่ตั้งสาขาธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด(มหาชน) 
สํานักธุรกิจรัชดาภิเษก       123 ช้ัน 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กทม. 10400 
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 17.00 น. 
โทรศัพท 0-2697-5454 
โทรสาร 0-2642-3112 
ผูอํานวยการสํานัก คุณทรงศักด์ิ  มงคลประจักษ 
 

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

2. สาขารังสิต   หองเลขที่ PLZ.2.SHP030 ช้ัน 2 เลขที่ 94 ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

วันเวลาทําการ : ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น. 
โทรศัพท 0-2958-5276-9 
โทรสาร 0-2958-5377  
ผูจัดการสาขา  คุณภุชงค ชาวสวน 
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3. สาขาบางแค   เลขที่ 176/16 หมู 4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 

วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 09.30 - 18.30 น. 
โทรศัพท 0-2801-2251-3, 0-28012255 
โทรสาร 0-2801-2254 
ผูจัดการสาขา  คุณทีปกร  ใจเพช็ร 
 

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

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

6. สาขารามอินทรา   หองเลขที่ 2071 ช้ัน 2 ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ต้ังอยูเลขที่ 587 , 589  
ศูนยการคาแฟช่ัน ไอสแลนด ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

วันเวลาทําการ : ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น. 
โทรศัพท : 0-2947-5656 , 0-2947-5694-95  
โทรสาร : 0-2947-5680  
ผูจัดการสาขา  คุณศิริวุฒิ ไกรภัสสรพงษ 
 

7. สาขาชลบุรี  177, 179 ถนนสุขุมวิท ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 17.00 น. 
โทรศัพท 0-3839-4906 (เบอรหลัก) , 0-3839-4518, 0-3839-4511, 0-3839-4867 
โทรสาร 0-3839-4572 
ผูจัดการสาขา  คุณสุกฤษฎิ์ เทพวิไล 
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8. สาขาบางกะป               ช้ัน 2 หองเลขที่ 2S-C13A เลขที่ 3522 ถนนลาดพราว แขวงคลองจ่ัน         
ศูนยการคาเดอะมอลล เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 10240 

วันเวลาทําการ : ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น. 
โทรศัพท : 0-2704-7500, 0-2704-7891-3 
โทรสาร : 0-2704-7894 
ผูจัดการสาขา  คุณอดิศร คงมณี 
 

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

10. สาขาศรีนครินทร  ช้ัน 2 หองเลขที่ 2 C001 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร  
ศูนยการคาพาราไดซ พารคแขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

วันเวลาทําการ : ทุกวัน เวลา 11.00 - 19.30 น. 
โทรศัพท : 0-2787-1724, 0-2787-1725-6 
โทรสาร : 0-2787-1727 
ผูจัดการสาขา  คุณมาริษา เทพรักษา 
 

11. สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร 36/11 ช้ัน G อาคาร พีเอส ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 9.30 – 19.00 น. 
โทรศัพท : 0-2261-9958-9 
โทรสาร : 0-2261-9957 
ผูจัดการสาขา  คุณวัชรา เพชรระนอง 
 

12. สาขาสํานักธุรกิจเยาวราช เลขที่ 222 - 224 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100 
วันเวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 08.30 – 17.00 น. 
โทรศัพท : 0-2222-3760-1, 0-2222-3180-1 
โทรสาร : 0-2222-3120 
ผูจัดการสาขา  คุณจิรโชติ คุณอนันทวณิช 
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โครงสรางลูกคาสินเชื่อ
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Net Interest Spread (NIS) 
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Q1-52 Q2-52 Q3-52 Q4-52 Q1-53 Q2-53 Q3-53 Q453

Avg. Cost of Dep. (incl. DPA)

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

NIS (Net Interest Spread)2.85% 4.74%
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3.64% 3.73%
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3.96% 3.89%

4.24%
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NIM (ไมรวมFront End Fee และเงินปนผล)
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136 
 

1.9%
1.5%

1.8%1.6%

1.5%1.5% 1.6%1.7% 1.8%

2.2%

1.8%
2.0% 2.2%

1.1% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4%

2.9%
3.1% 3.2%

3.4% 3.4% 3.4% 3.5%
3.5%

5.7%
5.9% 5.8% 5.7%

5.3%
5.0% 4.9%

4.6%
4.4%

4.6% 4.6%
5.2%

5.0%

4.4%
4.2% 4.2%

3.8%
3.5%

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

Industry

Small Bank

LH

TCRB

0.9%1.0%
1.3%

1.1%

1.0%1.0%1.1%1.1%1.1%
1.4%

1.2%
1.4%

1.5%

0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0%

3.2%
3.4% 3.3% 3.2%

3.0%
2.8%

2.7%
2.5% 2.5%

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

Industry

LH

TCRB

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            *
                                             *          

                             *          



 

138 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 สาขา
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