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สารจากประธานกรรมการธนาคาร

สารจาก
ประธานกรรมการธนาคาร

ธนาคารยังคงยึด
นโยบายการดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ ยึดหลักธรรมาภิบาล
มีศักยภาพและรวดเร็ว

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2557 มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในทุกด้าน ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก สินทรัพย์รวม
ระบบงาน พนั ก งาน การบริ ห ารจั ด การ ตลอดจนคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ และความมั่ น คง แม้ ว ่ า เศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ
จะมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากความตั้งใจของธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานที่ท�ำงานร่วมกันอย่างมีระบบ
ทุ่มเทความสามารถ ก�ำลังกายและก�ำลังใจอย่างเต็มใจ อดทนและขยันขันแข็ง มีการพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนด หรือเกินกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ธนาคารยังคงยึดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ยึดหลักธรรมาภิบาล มีศักยภาพ และรวดเร็ว จนท�ำให้
มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในการฝากเงินกับธนาคาร และพึงพอใจในการใช้
สินเชื่อ รวมถึงบริการทุกด้านที่ธนาคาร ธนาคารได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการพัฒนาศักยภาพและขยายสาขา
เพิ่มขึ้นในปี 2557 จ�ำนวน 1 สาขา และสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยจ�ำนวน 20 สาขา กระจายทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
ปัจจุบันมีสาขาและสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยรวมทั้งสิ้น 46 สาขา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสินเชื่อของธนาคารมากยิ่งขึ้นและ
ด้วยความรวดเร็วตามนโยบายของทางการและธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ธนาคารในการฝากเงินและใช้บริการทุกประเภทกับธนาคาร และ
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านของธนาคารที่ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้ธนาคาร
มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในปีที่ผ่านมา และในอนาคตตามนโยบายและเป้าหมายของธนาคารต่อไป

(นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค)
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารมีความได้เปรียบ
ด้วยความพร้อมของทีมงาน
ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง
ความคิดสร้างสรรค์
การเติบโตที่รวดเร็ว
ความคล่องตัว

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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แม้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าทายจากเสถียรภาพทางการเมือง ความอ่อนแอของเศรษฐกิจภายในประเทศ และการแข่งขันของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ค่อนข้างรุนแรง แต่ธนาคารไทยเครดิตสามารถสร้างผลประกอบการได้อย่างน่าภาคภูมิด้วยการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
Small is beautiful! ด้วยการเป็นธนาคารขนาดเล็ก มีความมุ่งมั่นจะผลักดันธนาคารไปสู่ทิศทางและบรรลุเป้าหมายธุรกิจอย่างดีที่สุด ธนาคาร
มีความได้เปรียบด้วยความพร้อมของทีมงานทีเ่ ปีย่ มไปด้วยพลัง ความคิดสร้างสรรค์ การเติบโตทีร่ วดเร็ว ความคล่องตัว ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
ภายในให้สามารถสนับสนุนงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสิ่งส�ำคัญที่สุด คือ การเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว ใกล้ชิด และ
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันโดยปราศจากอุปสรรคของระบบการบริหารงานแบบองค์กรขนาดใหญ่
ธนาคารภูมิใจในผลงานของทีมงานตลอดปีที่ผ่านมา และความตั้งใจผลักดันผลงานในก้าวต่อๆ ไป อัตราการเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 20 ถือได้
ว่าสูงที่สุดของระบบธนาคารพาณิชย์ ด้วยความโดดเด่นของสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอัตราการเติบโตในปี 2557 มากกว่าร้อยละ 100
ความส�ำเร็จในการขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยอีก 25 สาขา ด้วยการควบคุมต้นทุนด�ำเนินงาน พัฒนาศักยภาพของทีมขายให้ดีขึ้น ท�ำให้
ผลงานเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 56 ขณะที่ธนาคารสามารถควบคุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่ก�ำหนด และ
เพิ่มอัตราส่วนเงินส�ำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Reserve Coverage Ratio) เป็นร้อยละ 102
ธนาคารเป็นน้องใหม่ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการเข้าสู่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และการด�ำเนินงานตามพันธกิจ ย่อมต้องมีความพยายามมากขึ้น
ในปีนี้จะเป็นอีกปีที่มุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อเพื่อรายย่อย การขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยที่มีต้นทุนด�ำเนินงานต�่ำ การสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดีขึ้น การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจแบบองค์รวม รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการใช้เครื่องมือระดับคุณภาพการปฏิบัติการ
ธนาคารขอขอบคุณทีมงานทุกท่านส�ำหรับความตั้งใจ ความทุ่มเทด้วยใจรัก เพื่อร่วมสร้างธุรกิจและประสบความส�ำเร็จไปพร้อมกัน ด้วยความ
มั่นใจอย่างยิ่งว่าสามารถผลักดันผลประกอบการของธนาคารให้ประสบความส�ำเร็จได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้

(นายวิญญู ไชยวรรณ)

(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

นายวานิช ไชยวรรณ

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการ

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

นายธีระพล ปุสสเด็จ

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส		

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย		 นายวิญญู ไชยวรรณ		

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา		 นายตัน จุน-ฮง		

กรรมการ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
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เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
นายวิญญู ไชยวรรณ
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล
น.ส.สนันนาถ กุลไพศาลธรรม
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
นายศราวุธ เศวตณรงค์
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
นายขจิตภูมิ สุดศก
นายกมลภู ปาลิภาพงศ์
นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน
นางกนิษฐศรี บุญญศาสตร์พันธุ์
นางศันสนีย์ วอร์ค
นายรงค์ หิรัญพานิช
น.ส.นรา แสงหิรัญวัฒนา
นายสุขเกษม จงมั่นคง
นางชัญญานุช ฉวีวงศ์
น.ส.ดรรชนี หมู่สุวรรณ
น.ส.พิมลพรรณ รักพาณิชย์
นายโชดก ธีระวิกสิต
นายสมชาย รวีเรืองรอง
นายธีรวุฒิ สมบูรณ์
นางยุวพร ประเสริฐศรี
น.ส.ชนิดา ชาญมนูญ
นายญาณพัฒน์ สุวิสิษฐ์
นางพิมลพรรณ กิตติสุวรรณ์
น.ส.อัจฉรา เรืองฉาย
นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
นายทรงศักดิ์ มงคลประจักษ์
นายฤทธิ์ณรงค์ ชาติทอง
นายสมยศ แสงมณีเสถียร
นางจรวยพร สุวรรณสาคร
น.ส.ณธษา สุระชีวะกฤต
นายวิศิษฐ์ ธนวณิชย์กุล
นายวิบูลย์ อรุณเรืองศิริเลิศ
นายสุมิตร์ เศรษสระ

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)
Mr.Winyou Chaiyawan
Mr.Roy Agustinus Gunara
Mr.Suchin Srisurangkul
Miss.Sanannart Kulpaisantham
Mr.Kittipant Sriwannawit
Mr.Sarawooth Savejnarong
Mr.Pornthep Permpornpipat
Mr.Kajhitphome Sudsok
Mr.Kamolphu Palephapong
Mr.David Jeffrey Stone
Mrs.Kanitsri Boonyasartpun
Mrs.Sansanee Warke
Mr.Rong Hirunpanich
Miss.Nara Sanghirundwathana
Mr.Sukasem Chongmankhong
Mrs.Chanyanuch Chaveewong
Miss.Datchanee Musuwan
Miss.Pimonpun Ruckpanich
Mr.Chodok Theerawigasit
Mr.Somchai Raweeruengrong
Mr.Therawut Somboon
Mrs.Yuwaporn Prasertsri
Miss.Chanida Charnmanoon
Mr.Yanapat Suvisit
Mrs.Phimolphan Kitisuwan
Miss.Achara Ruangchay
Mr.Dulyavit Intapantee
Mr.Songsak Mongkolprachak
Mr.Ritnarong Chatthong
Mr.Somyos Seangmaneesatien
Mrs.Jaruayporn Suwanasakorn
Miss.Natasa Suracheewakrit
Mr.Visith Thanawanichakul
Mr.Wiboon Aroonreungsirilert
Mr.Sumit Sadsara

ชื่อต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษา
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
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ชื่อหน่วยงาน

เครือข่าย
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
ปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
สื่อสารองค์กร
ตรวจสอบ
ก�ำกับและสอบทานสินเชื่อ
สินเชื่อธุรกิจยานยนต์
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
วิเคราะห์การเงินและวางแผนกลยุทธ์
ธุรการ
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 3
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 5
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 7
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 9
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ธุรกิจ
วิเคราะห์สินเชื่อ
วิเคราะห์สินเชื่อ
วิเคราะห์สินเชื่อ
จัดการความเสี่ยง
ธุรกิจสัมพันธ์ กรุเทพฯ ตะวันตก
ธุรกิจสัมพันธ์ กรุเทพฯ ตะวันออก
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
ปฏิบัติการกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายและประเมินหลักประกัน
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ
การศึกษา

การถือหุ้นธนาคาร

• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) /
ไม่ได้ถือหุ้น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กู๊ดไชลด์ จำ�กัด
(กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร)
• Master of Management /
• คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และตลาดหลักทรัพย์
(ที่ปรึกษา)
• Advance Management Program /
Harvard Business School
• Bank of Thailand Program /
Harvard University
Graduate School of Business
Administration

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นธนาคาร

การศึกษา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (บัญชี) /
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• M.B.A (Finance) /
University of Detroit, Michigan, USA

ไม่ได้ถือหุ้น
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท จี สตีล จำ�กัด (มหาชน)
		
• บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

(กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ)
(ที่ปรึกษาประธานกรรมการ)
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

การศึกษา

• Audit Committee Program (ACP) /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) /

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ การถือหุ้นธนาคาร
• Financial Analysis & Policy / IMF-Institute
ไม่ได้ถือหุ้น
• Hubert H.Humphrey, Fellowship
Non-degree study / Boston and American
University
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• International Board & Director Seminar /
• บริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกร จำ�กัด
Swedish Academy of Directors
(มหาชน)
• การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน /
•
บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Certification Program รุน่ 23 /
• บริษัท ทีไอซี เอนจิเนียริ่ง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
โปรดักส์ จำ�กัด
• Financial Institutions Governance Program (FGP) /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

(กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
การศึกษา

การถือหุ้นธนาคาร

• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับสอง)
สาขาการเงิน /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of International Management
สาขาการเงินระหว่างประเทศ / American
Graduate School of International
Management-Arizona, USA
• Director Certification Program (DCP) /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

รายงานประจำ�ปี 2557

ไม่ได้ถือหุ้น
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท เซ็ปเป้ จำ�กัด (มหาชน)* (กรรมการอิสระ)
(*เดิมชื่อ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำ�กัด)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (กรรมการลงทุนอิสระ)
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด		
• บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำ�กัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท อรุโณเทล จำ�กัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
(Mr.Stephen Tirador Briones)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

การศึกษา

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น
• Bachelor of Arts (East Asian) /		
Columbia College, New York
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• M.B.A (Finance & International
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• ING Bank N.V.
Business) / Columbia Business 		
• Netherlands -Thai (Independent Board)
School, New York
Chamber of Commerce
• Director Accreditation Program /		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ
การศึกษา

• บัญชีบัณฑิต / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• Director Certification Program /		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ไม่มี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การถือหุ้นธนาคาร

การศึกษา

• บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ )
การเงินและการธนาคาร/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Business Administration
(M.B.A.) / The Anderson School of UCLA
• Chartered Financial Analyst (CFA) /
CFA Institute
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่น 15) /
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

มีผู้เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 29.30
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท วี.ซี.สมบัติ จำ�กัด
• บริษัท ญาติสัมพันธ์ จำ�กัด
• บริษัท ไทยคาร์ดิฟ
ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยคุ้ม จำ�กัด
• บริษัท ไชยวรรณ จำ�กัด
• บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก
บริวเวอรี่ จำ�กัด
• บริษัท เอส บี ไอ ไทย
ออนไลน์ จำ�กัด

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา (Mr.Roy Agustinus Gunara)
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
การศึกษา

การถือหุ้นธนาคาร

• BSc, Electrical Engineering /
Drexel University
• M.B.A. FINANCE /
University of Illinois

รายงานประจำ�ปี 2557

ไม่ได้ถือหุ้น
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ไม่มี

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

นายตัน จุน-ฮง (Mr.Tan Choon-Hong)
กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน
การศึกษา

• GCE “A” Level /
Victoria Junior College
• Bachelor of Arts in Electrical & 		
Electronics Engineering 			
(1st Class Honors) /
Cambridge University
• Master of Engineering (Distinction) /
Cambridge University
• Chartered Financial Analyst (CFA) / 		
CFA Institute
การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• Northstar Advisor Pte.Ltd.
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Nera Telecommunications Ltd.
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Asia Systems Ltd.
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Samudra Energy Limited
• Realty Partners Group Pte.Ltd.
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• ERA Realty Network Pte.Ltd.
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• ERA Singapore Pte.Ltd.
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Realty International Associates
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
Pte.Ltd.
• Electronic Realty Associates Pte.Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• ERA Real Estate Consulting
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Coldwell Banker Real Estate (S)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
Pte.Ltd.
• Coldwell Banker Commercial
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
Real Estate (S) Pte.Ltd.

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการในปี 2557

รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นของกรรมการในปี 2557

รายชื่อ

สัดส่วนจำ�นวนหุ้นที่ถือ*

เพิ่มขึ้น / ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

ไม่มี

ไม่มี

-

นายธีระพล ปุสสเด็จ

ไม่มี

ไม่มี

-

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

ไม่มี

ไม่มี

-

นายรันวีร์ เดวาน

ไม่มี

ไม่มี

-

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี

ไม่มี

ไม่มี

-

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

ไม่มี

ไม่มี

-

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

ไม่มี

ไม่มี

-

29.30

29.30

-

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

ไม่มี

ไม่มี

-

นายตัน จุน-ฮง

ไม่มี

ไม่มี

-

นายวิญญู ไชยวรรณ

			
*หมายเหตุ : สัดส่วนจำ�นวนหุ้นที่ถือซึ่งได้รวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และการถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี
รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี
รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ธนาคารทำ�ขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี: ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2557
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อยที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของธนาคาร
พาณิชย์ ไทย
ธนาคารพาณิ ช ย์ เ พื่ อ รายย่ อ ยเป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขในการขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2547
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ที่เปิดด�ำเนินการอยู่และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมยื่นขออนุญาตปรับสถานะ
เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการ
แข่งขันระหว่างสถาบันการเงินประเภทต่างๆ โดยธนาคารพาณิชย์เพื่อ
รายย่อยจะเน้นการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนรายย่อยและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด

ตามประกาศ เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการท�ำธุรกรรม
ของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย “ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย”
หมายความว่า บริษัท (มหาชน) จ�ำกัด ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการบริการแก่ประชาชนรายย่อย
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีข้อจ�ำกัดการประกอบธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ เงิ น ตราต่ า งประเทศ ตราสารอนุ พั น ธ์ และธุ ร กรรมอื่ น ที่ มี
ความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ทั้งนี้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่
จะให้บริการทางการเงินที่แตกต่าง โดยเน้นการให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่
ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นระบบโดยไม่ต้อง
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พึ่งพาการเงินนอกระบบ อันส่งผลต่อภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจของ
ลูกค้า ซึ่งการให้บริการสินเชื่อของธนาคารส่งผลให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น โดยธนาคารเน้นที่จะเป็นที่ปรึกษาในการท�ำธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้า
รายย่ อ ยที่ มี ค วามสามารถในการช� ำ ระหนี้ แ ละมี ค วามต้ อ งการเงิ น ทุ น
ระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด�ำเนินธุรกิจให้สามารถ
แข่งขันในอุตสาหกรรมได้
ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550 และในปี 2552 ได้ลงทุนเข้าซื้อกิจการบริษัท
ธนบรรณ จ�ำกัด โดยถือเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในปี 2556
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำการเพิ่มทุนจาก
2,500 ล้ า นบาทเป็ น 3,000 ล้ า นบาท จากการเข้ า มาร่ ว มทุ น ของ

กลุ ่ ม Northstar เพื่ อ เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของธนาคารและรองรั บ
การเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ปี 2556-2558 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญส�ำหรับธนาคาร มีการ
ลงทุนในธุรกิจหลัก รวมทั้งการขายธุรกิจที่ไม่ท�ำก�ำไร สินเชื่อธุรกิจเพื่อ
รายย่อย และสินเชือ่ เอสเอ็มอี เติบโตและสร้างผลก�ำไร และได้ชะลอการปล่อย
สิ น เชื่ อ ในธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ และลิ ส ซิ่ ง ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ท� ำ ก� ำ ไรของธนาคาร
สินเชือ่ ธุรกิจเพือ่ รายย่อยในต่างจังหวัดมีการขยายตัว เนือ่ งจากมีการตัง้ สาขา
สินเชือ่ เพือ่ รายย่อยในหลายพืน้ ที่ และต้นทุนสาขาดังกล่าวอยูใ่ นการควบคุม
มีการเพิ่มเป้าหมายสินเชื่อเอสเอ็มอี โดยการเพิ่มจ�ำนวนพนักงานขาย
รับบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการขายและอนุมัติสินเชื่อ เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทีมอนุมัติสินเชื่อเอสเอ็มอี
เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

รายงานประจำ�ปี
รายงานประจำ
�ปี 2557

22

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารมีผลก�ำไรเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของสินเชือ่ หลักคือ สินเชือ่ ธุรกิจรายย่อย (SB) และสินเชือ่
เอสเอ็มอี (SME) ซึ่งสร้างรายได้อย่างมากให้กับธนาคาร คุณภาพหนี้เสีย (NPLs) พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
ธนาคารมีนโยบายสร้างรากฐานและเติบโตในระยะยาว และสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยธนาคารได้มีการใช้กลยุทธ์
ในการสร้างองค์กรให้เติบโตเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทย
ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และกลางรวมถึงเล็กหลายแห่ง ไม่มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อดังกล่าว
ซึ่งธนาคารยังคงมองเห็นความส�ำคัญของฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ที่จะเป็นแรงผลักดันต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยธนาคารให้ความส�ำคัญใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ บุคลากร ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบสารสนเทศและรูปแบบการปฏิบัติงาน)
การสร้ า งแบรนด์ ข ององค์ ก รให้ เ ข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า รายย่ อ ย รวมถึ ง การขยายช่ อ งทางสาขาโดยเฉพาะสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ
รายย่อย ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งพา
การเงินนอกระบบอันส่งผลต่อภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจของลูกค้า ธนาคารเน้นที่จะเป็นที่ปรึกษาในการท�ำธุรกิจให้กับ
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า รายย่ อ ยที่ มี ค วามสามารถในการช� ำ ระหนี้ แ ละมี ค วามต้ อ งการเงิ น ทุ น ระยะยาวเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง
ในการด�ำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้
ปัจจุบันธนาคารได้เปิดตัวสาขารูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด “สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย” เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของธนาคาร
ที่ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กซึ่ง ณ สิ้นปี 2557 ธนาคารมีสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยรวม 25 สาขาและ
ยังคงมีแผนขยายการเปิดสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น
ธนาคารมีความได้เปรียบในการด�ำเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเพื่อรายย่อย เนื่องจากเป็นธนาคารขนาดเล็ก ซึ่งมีความยืดหยุ่น
และปรับตัวได้เร็ว มีสาขา (Lending Branch) ส�ำหรับให้สินเชื่อ และทีมงานขายที่เป็นมืออาชีพ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
จากการที่บริษัทแม่มีฐานะการเงินมั่นคง และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการให้บริการของธนาคาร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกระบวนการการให้ สิ น เชื่ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ธ นาคารยั ง มี โ อกาสในการขยาย
การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดสินเชื่อรายย่อยมีขนาดที่ใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจของธนาคาร
โดยส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดของธนาคารยั ง มี สั ด ส่ ว นที่ค่อนข้างน้อย ธนาคารจึงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ธนาคารขนาดใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจกับสินเชือ่ ธุรกิจรายย่อยมากนัก เนื่องจากยังเป็นตลาดขนาดเล็ก ดังนั้น คู่แข่ง
ของธนาคารส่วนใหญ่จึงเป็นธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

4

สินเชื่อคนค้าขาย
สินเชื่อรถแลกเงิน
สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง
สินเชื่อทองแลกเงิน
สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก

5

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อรถแลกเงิน

เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
ในธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเพิ่มขีด
ความสามารถและโอกาสให้แก่ธุรกิจของตนเอง เพียงแค่มีสินทรัพย์ ไม่ว่า
จะเป็นบ้าน อาคาร สถานประกอบการ ห้องชุด ที่ดินเปล่า หรือทองค�ำ ก็
สามารถน�ำมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อใช้ขอสินเชื่อได้ โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ธุรกิจรายย่อยสามารถแบ่งลักษณะของวงเงินสินเชื่อได้ 2 ประเภท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
• วงเงินสินเชื่อประเภทวงเงินกู้ (Term Loan)
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย (สูงสุดไม่เกิน 90% ของ
		 ราคาประเมิน)
- ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี
• วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุสัญญาปีต่อปี

ด้วยบริการสินเชือ่ รถแลกเงิน เพิม่ ความสะดวกทางการเงินในเรือ่ งค่าใช้จา่ ย
ส่วนตัว หรือส� ำหรับครอบครัว เพียงท่านเป็นเจ้าของรถ ขับมาหาเรา
พร้อมสมุดทะเบียนรถยนต์ที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทุกสาขา
ได้เงินสด รถยังมีใช้ อนุมัติฉับไว เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก
• วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินกลางของธนาคาร
• ระยะเวลากู้สูงสุด 72 เดือน
• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
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ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่า)

อยากมีรถบ้าน รถมือสอง รถเก่า ไม่ยากอย่างที่คิด ด้วยบริการสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ ที่มอบบริการสินเชื่อรถยนต์ (รถเก่า) รูปแบบใหม่ ให้คุณ
เป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆ ผ่อนสบายๆ เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ด้วยบริการสินเชื่อ
รถยนต์รูปแบบใหม่ ให้คุณผ่อนรถได้เหมือนผ่อนบ้าน มีเงินมาก ช�ำระ
ค่างวดมาก เงินต้นลด ดอกเบี้ยลด ค่างวดหมดไว “ปิดบัญชีก่อนก�ำหนด
ได้ส่วนลดดอกเบี้ยมากกว่า”
บริการให้เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (รถเก่า) ดังนี้
• วงเงิ น สู ง สุ ด 90% ของราคารถยนต์ (ราคาประเมิ น รถยนต์ ที่
ธนาคารก�ำหนด)
• รถยนต์ใช้แล้ว อายุรถยนต์สูงสุด 12 ปี
• การให้เช่าซื้อมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือน – 72 เดือน
• ประเภทรถยนต์ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
สินเชื่อทองแลกเงิน

เงินด่วน ทองช่วยคุณได้ รับวงเงินสูง ปลอดภัยได้คืนครบ
วงเงินสินเชื่อ
• วงเงินสินเชื่อเอนกประสงค์ประเภทเงินกู้ รับเงินทันที
• วงเงินสูง 1,000 - 10,000,000 บาท
• ดอกเบี้ยต�่ำ
• ปลอดภัย
สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง

สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง ต่อยอด ให้สูงยิ่งขึ้น เพียงคุณ
น�ำทองค�ำแท่งหรือทองรูปพรรณที่สะสมไว้มาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
ในการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจของคุณ
ไม่ว่าจะเพิ่มเงินลงทุน เพิ่มผลก�ำไร หรือต่อยอดธุรกิจ

สินเชื่อ SME

สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารพร้อม
ให้การสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจด้วยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม
ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายตรงใจคุณ
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)

บริ ก ารทางการเงิ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ ต ้ อ งการเงิ น หมุ น เวี ย นใน
ธุ ร กิ จ เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ระยะสั้ น โดยคุ ณ สามารถเบิ ก ถอนใช้ ว งเงิ น
จากบัญชีกระแสรายวันได้อย่างสะดวกสบายด้วยเช็คส่วนตัว เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการช�ำระค่าสินค้า วัตถุดิบ หรือค่าบริการอื่นๆ ของ
ธุรกิจลูกค้า
วงเงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan)

บริ ก ารด้ า นการเงิ น ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม สภาพคล่ อ งและความสะดวกสบายแก่
ผู ้ ป ระกอบการที่ ต ้ อ งการเงิ น ลงทุ น หมุ น เวี ย นและเงิ น ทุ น ส� ำ หรั บ การ
ด�ำเนินงานในธุรกิจ ส�ำหรับการจัดหาวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง สินค้าและ
บริการ ลูกหนี้การค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ
วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)

บริการทางการเงินส�ำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งเงินทุนส�ำหรับใช้
ในการลงทุนในธุรกิจ หรือขยายธุรกิจส�ำหรับเช่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร
โรงงาน หรืออาคารส�ำนักงาน โกดังสินค้า ค่าเครื่องจักร หรือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการโอนย้ายวงเงินจากสถาบันการ
เงินเดิม
วงเงินรับซื้อลดตั๋วเงิน (Clean Bill Discount)

บริการทางการเงินส�ำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงินส�ำหรับหมุนเวียน
ในธุรกิจ ในลักษณะการรับซื้อลดตั๋วเงินประเภทต่างๆ โดยธนาคารจะหัก
ส่วนลดรับล่วงหน้าทันที
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ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ

วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)

• หนังสือค�้ำประกัน (Letter of Guarantee) บริการของธนาคาร
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหนังสือจากธนาคาร เพื่อค�้ำประกัน
ต่อหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคล
ทั่วไปส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
• การอาวั ล (Aval) บริ ก ารของธนาคารส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่
ต้องการให้ธนาคารค�้ำประกันการช�ำระเงินตามตัว๋ เงิน เช่น ตัว๋ สัญญา
ใช้เงิน (P/N) เป็นต้น
• การรับรองตั๋วแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคารส�ำหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการให้ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามตั๋วเงิน
• เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ (Domestic
Letter of Credit) เป็น Letter of Credit ที่ธนาคารออกให้ตาม
ค�ำขอของผู้ขอเปิด Letter of Credit ผูกพันต่อผู้รับประโยชน์
(Beneficiary) ที่ อ ยู ่ ใ นประเทศ ในการเรี ย กให้ ธ นาคารผู ้ เ ปิ ด
(Issuing Bank) ช�ำระเงิน หรือรับรองการช�ำระเงินตามตั๋วแลกเงิน
และเอกสารการค้าโดยมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่
ก�ำหนด
สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ

ประโยชน์
• ไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพ
คล่องของกิจการ
• ไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก

บริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ สร้ า งอพาร์ ท เมนท์ - หอพั ก เป็ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ
สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์หรือหอพักให้เช่า ทั้งกู้เพื่อ
ก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักใหม่บนที่ดินของตนเอง ปรับปรุงอาคาร
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งเดิ ม ที่ มี อ ยู ่ หรื อ Refinance วงเงิ น สิ น เชื่ อ จากสถาบั น
การเงินเดิม หรือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอพาร์ทเมนท์-หอพัก
โดยถือเป็นบริการที่สมบูรณ์ครบวงจร ด้วยข้อเสนอดีๆ ที่แตกต่างดังนี้
• พิจารณารวดเร็ว
• วงเงินค่าก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักได้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่า
งานก่อสร้าง
• มีรูปแบบของวงเงินที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการ
• มีวงเงินสินเชื่อเพื่อการตกแต่งภายใน
• การผ่อนช�ำระที่สอดคล้องกับรายได้
• ระยะเวลาผ่อนช�ำระนานสูงสุด 15 ปี

สิ น เชื่ อ แบบเช่ า ซื้ อ รถยนต์ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ เครื่ อ งจั ก ร-เครื่ อ งมื อ
(Hire Purchase) ประหยัดดอกเบี้ย
• ดอกเบี้ยคงที่ คิดแบบลดต้นลดดอก
• ช�ำระเงินก้อนปิดสัญญาก่อนก�ำหนดได้ ไม่ค�ำนวณดอกเบี้ยระยะ
เวลาที่เหลืออยู่ท�ำให้จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า
บริการสินเชื่อแบบเช่าซื้อ

เป็นบริการเพื่อรองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ หรือเป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกัน เหมาะส�ำหรับ
เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อไม่ต้องการลงทุนเงินก้อนและ
ต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเมื่อครบสัญญา

รายงานประจำ�ปี 2557
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ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

1

2

3

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

4

ธนาคารแบ่งเงินฝากออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเงินฝากแบบปกติทั่วไป
(General deposit) และกลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ (Structured deposit)
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าที่แตกต่างกัน และเพื่อ
สร้างความโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มีความแตกต่างจากธนาคาร
รายอื่นดังนี้

1.
2.
3.
4.

เงินฝากปลอดภาษี
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
เงินฝากออมทรัพย์ เพิ่มค่าทันใจ

กลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ (Structured Deposit)

กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาให้ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ลูกค้ารายย่อย เพิ่มทางเลือกในการออม และเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้
ปัญหาทางการเงินให้กับลูกค้าได้ ทั้งในเรื่องการสร้างวินัยในการออมเงิน
แต่ยังคงความคล่องตัวในการเบิกใช้ยามฉุกเฉิน พร้อมอัตราดอกเบี้ยสูง
โดยพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ค วามแตกต่ า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น ฝากปกติ
ทั่วไป เป็นการผสมผสานจุดเด่นของบริการฝากประจ�ำกับออมทรัพย์ ไว้
ด้วยกัน เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เช่น
มีการจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า การจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ให้อัตราดอกเบี้ย
ในอัตราพิเศษ เป็นต้น

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ที่ ใ ห้ ด อกเบี้ ย ทั น ที ใ นวั น ที่ ฝ าก เพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ให้ กั บ ลู ก ค้ า
พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจ�ำ และสามารถบริหาร
ภาระภาษี ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยลู ก ค้ า สามารถเลื อ กฝากได้
หลายขนาด ตั้งแต่ 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000
บาท 400,000 บาท 500,000 บาท และ 600,000 บาท ซึ่งสามารถเลือก
ระยะเวลาการรักษายอดการฝาก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 12 เดือน
ได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการฝาก
อย่างเต็มที่ พร้อมความคล่องตัวแบบเงินฝากออมทรัพย์ สามารถถอน
ก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนดได้ โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ปกติ

บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ เ พิ่ ม ค่ า : บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ที่ เ พิ่ ม ค่ า
ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจ�ำ แต่ยังคงได้รับความ
คล่ อ งตั ว สู ง แบบเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ เ พิ่ ม ค่ า ด้ ว ยดอกเบี้ ย รั บ รายเดื อ น
สะดวกฝาก ถอนได้ทุกวัน ไม่มีข้อจ�ำกัด ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ย
มาก สามารถฝากผ่ า นไปรษณี ย ์ ไ ทยด้ ว ยบั ต รเงิ น ฝากทั น ใจ พร้ อ ม
เบิกใช้สะดวกผ่านบัตร ATM

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่า : บัญชีที่ให้ความคล่องตัวกับผู้ฝากและ
นักธุรกิจที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนเป็นประจ�ำ ทั้งสะดวก และปลอดภัยในการ
เบิกถอนเงินด้วยเช็ค และตรวจสอบธุรกรรมผ่านใบแจ้งรายการเดินบัญชี
(Statement) ที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน
จึงหมดห่วงเรื่องการบริหารผลตอบแทนแบบเดิมโดยการโอนเงินระหว่าง
บัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน
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ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี : บัญชีเงินฝากที่กระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการ
ออมให้กับลูกค้ารายย่อยให้มีเงินก้อนง่ายๆ เพียงฝากเงินด้วยยอดที่เท่าๆ
กันทุกเดือน ตามระยะเวลาการเลือกฝากที่ 24 เดือน หรือ 36 เดือน ด้วย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก และรับดอกเบี้ยเมื่อครบก�ำหนด
โดยได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที่ในการออมเงิน สามารถฝากผ่านไปรษณีย์ไทยด้วยบัตรเงินฝากทันใจ
กลุ่มเงินฝากแบบปกติทั่วไป (General Deposit)

นอกจากผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ ธนาคารยังคงมุ่งให้บริการทุกกลุ่มลูกค้า
ด้วยบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ทุกช่วงวัย โดยเป็นบัญชีที่รองรับธุรกรรมใช้จ่ายหมุนเวียน เพื่อการเก็บ
ออมหรือเพื่อการใช้จ่ายตามความต้องการทางการเงินของลูกค้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่มีสมุด
คู่ฝากใช้เป็นหลักฐานในการรับฝากเงินเพื่อท�ำธุรกรรมฝาก ถอนหรือ
โอน เหมาะส�ำหรับบุคคลที่ต้องการออมเงินระยะสั้น และมีการหมุนเวียน
ใช้จ่ายประจ�ำ สะดวก คล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยบัตร ATM สามารถใช้ควบคู่ไป
กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น บริการหักบัญชีเงินฝาก
อัตโนมัติเพื่อช�ำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ
บัญชีเงินฝากประจ�ำ : เป็นบัญชีเงินฝากประจ�ำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงในอัตรา
ที่แน่นอนตลอดระยะเวลาการฝาก ลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลากหลาย
รูปแบบ และระยะเวลาตามที่ต้องการ ทั้งรูปแบบสมุดคู่ฝาก (Passbook)
โดยสามารถใช้ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ค�้ ำ ประกั น เงิ น กู ้ เ พื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว
ทางการเงินได้อีกด้วย

บัญชีเงินฝากประจ�ำประเภทสมุดคู่ฝาก (Passbook) : บัญชีเงินฝากประจ�ำ
เป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ลูกค้าสามารถเลือกฝากได้
ตั้งแต่ 3 เดือน - 36 เดือน เมื่อครบก�ำหนดธนาคารจะค�ำนวณดอกเบี้ยใน
แต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่ก�ำหนด พร้อมทั้งฝากต่อโดยอัตโนมัติให้
ในระยะเวลาเดียวกันหากลูกค้ายังไม่มาถอนเงินฝาก
บัตรเงินฝาก : บัญชีเงินฝากประจ�ำในรูปแบบตราสารทางการเงินที่เรียกว่า
“บัตรเงินฝาก” พร้อมรับดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอนตลอดระยะเวลา
การฝาก และจ่ายดอกเบี้ยให้รายเดือน ลูกค้าสามารถเลือกฝากได้ตั้งแต่
3 เดือน - 36 เดือน โดยสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวทางการเงินได้อีกด้วย

ในปี 2557 ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการฝากเงิน
อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อตอกย�้ำแบรนด์ธนาคารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าเงินฝากรายใหม่ด้วย อาทิ
โปรโมชั่นเงินฝากพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตผ่านสาขาธนาคาร
ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ และบัญชีเงินฝากประจ�ำ
พิเศษ ระยะเวลา 3 เดือน ซื้อคู่กับประกันชีวิต โปรโมชั่นส่งเสริมวินัยในการ
ออมแก่ลูกค้ารายย่อย ได้แก่ บัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ 36 เดือน
โปรโมชั่นพิเศษเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ ได้แก่
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ เปิดปั๊บ...รับดอกเบี้ยไปเลย ที่มี
ระยะเวลารั ก ษายอดฝากและยอดฝากที่ ห ลากหลายให้ ลู ก ค้ า สามารถ
เลือกได้ตามความต้องการ โปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย
ดี๊ดี 2.5% ต่อปี และโปรโมชั่นฝากประจ�ำพิเศษดอกสวย...ส่งท้ายปี 2557
โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่ โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาเดอะมอลล์ บางแค
เพื่อสร้างฐานลูกค้า และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

รายงานประจำ�ปี 2557
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ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน
(กองทุนรวม)
ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)

การลงทุนในกองทุนรวม เป็นทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนอีกรูปแบบหนึง่
ทีม่ คี วามเสีย่ งมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร โดยอาจจะได้รบั ผลตอบแทน
ทีม่ ากกว่าเงินฝากได้ ซึง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา การออมเงิน
ในรูปการฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพียง
50 ล้านบาท และจะมีผลไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หลังจากนั้น
จนถึง 10 สิงหาคม 2559 ความคุ้มครองจะเหลือเพียง 25 ล้านบาท และ
1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้ามี
ช่องทางการบริหารเงินโดยจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพในจุดบริการเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ในปี 2552 ธนาคารจึงขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0022-01 และ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วย
ลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ปัจจุบัน ธนาคารเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
หน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ตอบสนอง
การลงทุนของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และมีผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าเลือก
ลงทุนได้หลากหลาย รวมถึงสามารถบริหารพอร์ตของลูกค้าได้อย่างครบ
วงจรอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก กลุ่มลูกค้าเงินฝากของธนาคาร การจัดแบ่ง
กลุ่มลูกค้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และระดับความสามารถใน
การรับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า
ลักษณะผลิตภัณฑ์การลงทุน ประเภทกองทุนที่น�ำเสนอให้ลูกค้าเงินฝาก
แบ่งตามตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) : กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระเงินต้นเมื่อทวงถาม

หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุน
ที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยง
ต�่ำที่สุด เหมาะส�ำหรับการลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง
กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) : กองทุนรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่
พั น ธบั ต รรั ฐ บาล พั น ธบั ต รรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตั๋ ว เงิ น คลั ง บั ต รเงิ น ฝากของ
ธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตลอดจนหุ้นกู้ของภาคเอกชน

กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะส�ำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ทั้งนี้
เพราะตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่มีความสม�่ ำเสมอ
นอกจากนี้ แม้ว่าราคาตราสารหนี้อาจมีความผันผวนขึ้นลงตามสภาวะ
ตลาด แต่ ผ ลตอบแทนโดยเฉลี่ ย ที่ ก องทุ น รวมได้ รั บ จากการลงทุ น ใน
ตราสารหนี้ ก็ยังผันผวนไม่มากเท่ากับตราสารทุน
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) : กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุนประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอื่นๆ โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ก�ำหนด คือ โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ เมื่อผู้จัดการกองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว เงินทุนส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะน�ำไปใช้ลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เช่น เงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือ
จะน�ำเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได้

กองทุ น รวมประเภทนี้ เ หมาะส� ำ หรั บ ผู ้ ล งทุ น ที่ ย อมรั บ ความเสี่ ย งได้ สู ง
เนื่องจากเป็นการน� ำเงินไปลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีความผันผวนของ
ราคาหรือมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วย
เช่นเดียวกัน
กองทุนรวมแบบผสม (Balanced Fund) : กองทุนรวมที่สามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก
ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะส�ำหรับ
ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) : กองทุนรวมที่
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท
เช่นเดียวกับกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารทุน ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝาก ตราสารหนี้
ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการ
กองทุนตามสภาวะตลาดในขณะนั้นๆ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะส�ำหรับ
ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) :
กองทุนรวมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเงินที่ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุน
ภายในประเทศไทยไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุ น รวมประเภทนี้ เ หมาะกั บ ผู ้ ล งทุ น ที่ ต ้ อ งการจะกระจายการลงทุ น
ไปในประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนแตกต่างจากการลงทุน
ในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจในความเสี่ยง
ของกองทุนรวม FIF ที่จะมีมากขึ้นและแตกต่างจากกองทุนรวมที่ลงทุน
ในประเทศ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) : กองทุนรวมที่
เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุน
สถาบันที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน หรือ
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษี
เงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) : กองทุน
รวมที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการส่ ง เสริ ม การออมและการลงทุ น ของบุ ค คล
เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ส�ำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่า
การลงทุ นในกองทุ นรวมทั่ ว ไป เพราะเงิ นลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่อ การ
เลี้ยงชีพได้รับการยกเวันภาษีเงินได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
พึงประเมิน หรือ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุน
ในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ แล้ว
แต่กรณี

รายงานประจำ�ปี 2557
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04

การเปิดท�ำการ
สาขาธนาคาร
01 18 มกราคม 2557
เปิดด�ำเนินการสาขาเดอะมอลล์ บางแค เป็น
สาขาธนาคาร ล� ำ ดั บ ที่ 20 ที่ ตั้ ง เลขที่ 275
อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ห้องเลขที่
3S-R2-3B ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
10160 ประธานในพิธีเปิด คุณสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด

การเปิดท�ำการ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย

03

05

02 29 เมษายน 2557
เปิ ด ด� ำ เนิ น การสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย
สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย
ล� ำ ดั บ ที่ 6 ที่ ตั้ ง เลขที่ 157/27 ถนนศรี วิ ชั ย
ต� ำ บลมะขามเตี้ ย อ� ำ เภอเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี 84000 ประธาน
ในพิธเี ปิด คุณรอย ออกุสตินสั กุนารา กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน) พร้อมด้วย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด

04 23 พฤษภาคม 2557
เปิ ด ด� ำ เนิ น การสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย
สกลนคร เป็นสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ล�ำดับที่ 8
ทีต่ งั้ เลขที่ 218/23 ถนนรัฐพัฒนา ต�ำบลธาตุเชิงชุม
อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
ประธานในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

03 19 พฤษภาคม 2557
เปิ ด ด� ำ เนิ น การสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย
บางเขน เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำดับที่ 7
ที่ ตั้ ง เลขที่ 2/18 ถนนวั ช รพล แขวงท่ า แร้ ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 ประธาน
ในพิธีเปิด โดยคุณจิรภัทร ยูล ผู้อ�ำนวยการ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ยกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล
ร่วมด้วยผู้บริหารธนาคาร
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

05 30 พฤษภาคม 2557
เปิ ด ด� ำ เนิ น การสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย
เพชรบุรี เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำดับที่ 9
ที่ตั้งเลขที่ 15 ถนนสุรินทร์ฤาไชย ต�ำบลท่าราบ
อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
ประธานในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด
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06 29 พฤษภาคม 2557
เปิ ด ด� ำ เนิ น การสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย
นครศรีธรรมราช เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
ล�ำดับที่ 10 ที่ตั้งเลขที่ 29/33 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต�ำบลท่าวัง อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ประธานในพิธี
เปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู ้ จั ด การบริ ห ารเครื อ ข่ า ยสาขาสิ น เชื่ อ
เพื่ อ รายย่ อ ย พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
เจ้ า หน้ า ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อ รายย่อ ย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด
07 30 พฤษภาคม 2557
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยชลบุรี
เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำดับที่ 11 ที่ตั้ง
เลขที่ 112/36 ม.1 ถนนพระยาสัจจา ต�ำบลเสม็ด
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประธาน
ในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย่ อ ย พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
เจ้ า หน้ า ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

11

08 24 มิถุนายน 2557
เปิ ด ด� ำ เนิ น การสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย
หัวหิน เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำดับที่ 12
ที่ตั้งเลขที่ 11/194 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ประธานในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

10 30 มิถุนายน 2557
เปิ ด ด� ำ เนิ น การสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ยเลย
เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำดับที่ 14 ที่ตั้ง
เลขที่ 83/2 ถนนเจริ ญ รั ต น์ ต� ำ บลกุ ด ป่ อ ง
อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 ประธาน
ในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย่ อ ย พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
เจ้ า หน้ า ที่ ธ นาคารไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย่ อ ย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

09 27 มิถุนายน 2557
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยภูเก็ต
เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำดับที่ 13 ที่ตั้ง
เลขที่ 32/174 ถนนพูนผล ต�ำบลตลาดเหนือ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ประธานใน
พิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย่ อ ย พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

11 27 กรกฎาคม 2557
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยภูเก็ตถลาง เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำดับที่ 15
ที่ตั้งเลขที่ 187/26 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเทพกระษัตรี
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประธานใน
พิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย่ อ ย พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
เจ้ า หน้ า ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

รายงานประจำ�ปี 2557
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

เหตุการณ์อื่น 18 มิถุนายน 2557

12 30 กรกฎาคม 2557
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยบุรีรัมย์
เป็ น สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย ล� ำ ดั บ ที่ 16
ที่ตั้งเลขที่ 112 ถนนจิระ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ประธาน
ในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย่ อ ย พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
เจ้ าหน้ าที่ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่อ ย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด
13 15 สิงหาคม 2557
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยชะอ�ำ
เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำดับที่ 17 ที่ตั้ง
เลขที่ 388/23 ถนนเพชรเกษม ต� ำ บลชะอ� ำ
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 ประธาน
ในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย่ อ ย พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
เจ้ าหน้ าที่ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่อ ย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด
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14 21 สิงหาคม 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายยอยขอนแกน
เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 18 ที่ตั้ง
เลขที่ 381/49 หมูที่17 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 ประธานใน
พิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย อ ย พร อ มด ว ยคณะผู  บ ริ ห ารและ
เจ า หนา ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่ อ รายย อ ย
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

18 17 ตุลาคม 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอยสุรินทร
เปนสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายยอย ลําดับที่ 22 ทีต่ งั้ เลข
ที่ 142/4 ถนนสนิทนิคมรัฐ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000 ประธาน
ในพิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย อ ย พร อ มด ว ยคณะผู  บ ริ ห ารและ
เจา หนาที่ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย อย
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

15 19 กันยายน 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอยพัทยา
เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 19 ที่ตั้ง
เลขที่ 509/84 หมู 9 ถนนสุขมุ วิท ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ประธาน
ในพิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย อ ย พร อ มด ว ยคณะผู  บ ริ ห ารและ
เจา หน า ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่ อ รายยอ ย
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

19 30 ตุลาคม 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอยระยองแกลง เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 23
ที่ตั้งเลขที่ 99/9 ถ.สุขุมวิท ตําบลทางเกวียน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ประธานใน
พิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย อ ย พร อ มด ว ยคณะผู  บ ริ ห ารและ
เจ าหนาที่ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย อย
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

16 25 กันยายน 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายยอยกาญจนบุรี
เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 20 ที่ตั้ง
เลขที่ 250/2 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ อําเภอ
เมื อ งกาญจนบุ รี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี 71000
ประธานในพิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ
ผูชวยกรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายยอย พรอมดวยคณะผูบริหาร
และเจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

20 14 พฤศจิกายน 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอยระยองปลวกแดง เปนสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายยอย ลําดับที่ 24
ที่ตั้งเลขที่ 499/3 หมู 5 ตําบลปลวกแดง อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประธานใน
พิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย อ ย พร อ มด ว ยคณะผู  บ ริ ห ารและ
เจา หนาที่ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่อรายย อย
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

17 14 ตุลาคม 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายยอยหาดใหญ
เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 21 ที่ตั้ง
เลขที่ 237/5 ถนนศุภสารรังสรรค ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 ประธาน
ในพิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย อ ย พร อ มด ว ยคณะผู  บ ริ ห ารและ
เจ า หน า ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อ รายย อ ย
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

21 20 พฤศจิกายน 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอยอยุธยา
เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 25 ที่ตั้ง
เลขที่ 94/6 หมู  6 ตํ า บลไผ ลิ ง อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13000 ประธานในพิ ธี เ ป ด โดย คุ ณ กมลภู
ปาลิภาพงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการบริหาร
เครือขายสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย พรอมดวย
คณะผูบริหารและเจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

รายงานประจําปี 2557

เหตุการณอื่นๆ

25 มกราคม 2557 งานประชุ ม ใหญ บมจ.
ไทยประกันชีวติ จัดขึน้ ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี บมจ.ไทยประกันชีวิต ธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต รวมตั้งบูธ
ประชาสัมพันธ และ จัดกิจกรรมใหแกพนักงาน
และผูแทนขาย ที่เขารวมการประชุมใหญผูขาย
ไทยประกันชีวิต ประจําป 2557 ซึ่งธนาคารฯ ได
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ
ดานตางๆ พรอมกับกิจกรรมรวมสนุกชิงรางวัล
แกผูที่เขารวมการประชุมครั้งนี้
18 มิถนุ ายน 2557 นายวิญู ไชยวรรณ ประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายยอย
จํ า กั ด (มหาชน) และ นาย มิ ท ซึ จิ โคโนชิ ต ะ
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) (“GL”) ไดรวม
ลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน บริษทั ธนบรรณ จํากัด
ณ ที่ทําการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยตอมา ธนาคารไดโอนขายหุนทั้งหมดใหแก
GL เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยมีผลเปน
การยกเลิกกลุมธุรกิจทางการเงินในวันเดียวกัน
19 กรกฎาคม 2557 รวมจัดกิจกรรม วันแหง
เกี ย รติ ย ศ บมจ.ไทยประกั น ชี วิ ต ธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต รวมตั้งบูธ
ประชาสัมพันธ และ จัดกิจกรรมใหแกพนักงาน
และผู  แ ทนขาย ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการ
สรางยอดขาย ใหแก บริษัท ไทยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) ซึ่งภายในงาน ธนาคารฯ ไดจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ
ดานตางๆ พรอมกับกิจกรรมรวมสนุกชิงรางวัล
แกผูที่เขารวมงาน
28 กันยายน 2557 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อ
รายยอย จํากัด (มหาชน) รวมจัดกิจกรรม เนือ่ งใน
งาน Thailand SME Expo 2014 25-28
กันยายน ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายในงานมีการตั้งบูธกิจกรรม ประชาสัมพันธ
พรอมตั้งโตะใหคําปรึกษาผลิตภัณฑ และบริการ
ดานตางๆ ของธนาคาร พรอมกับกิจกรรมให
ผูเขารวมชมงาน ไดรวมสนุกลุนรับของที่ระลึก
กับธนาคาร
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เศรษฐกิจไทยป 2557 และแนวโนมป 2558

ในป 2557 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความผันผวนและแรงกดดันทั้งจาก
ปจจัยภายในและนอกประเทศ โดยปจจัยภายในประเทศไดแก ปจจัยความ
ไม แ น น อนทางการเมื อ งในครึ่ ง ป แ รกทํ า ให ม าตรการกระตุ  น เศรษฐกิ จ
ของภาครัฐชะลอหลายโครงการใหญออกไปและมีผลตอการบริโภคภาค
ประชาชน การลงทุนของผูประกอบการรวมทั้งปญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่ม
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในครึ่งปหลังของป 2557
เริ่ ม มี เ สถี ย รภาพทางการเมื อ งและมี ก ารอนุ มั ติ โ ครงการเบิ ก จ า ย
งบประมาณตางๆ ทางภาครัฐ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจทั้งระดับประชาชน
และโครงสรางของประเทศ ซึ่งสรางความมั่ นใจและกระตุ นการบริโภค
ภายในประเทศใหฟนตัวขึ้นตามลําดับ ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและนักลงทุน
ต า งประเทศเริ่ ม มี แ นวโน ม ความเชื่ อ มั่ น ในการลงทุ น และคาดว า ธุ ร กิ จ
จะขยายตัวดี เศรษฐกิจไทยยังคงตองเผชิญกับภาวะการหดตัวลงของภาค
การสงออกซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวอยางชาๆ
โดยเฉพาะประเทศคูค า หลัก เชน สหรัฐอเมริกา กลุม สหภาพยุโรป และญีป่ นุ
สงผลใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2557 อยูที่รอยละ 0.7
สําหรับแนวโนมในป 2558 นั้น การคาดการณภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจ
โลกจะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่คาด
วาจะฟนตัวตามลําดับ เปนผลดีตอภาคการสงออกของไทยใหดีขึ้น อุปสงค
ในประเทศคาดการณวาปรับตัวดีขึ้นจากการที่ผูบริโภคภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาล แนวนโยบายการบริหาร
และการเบิกจายงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจเริ่มมีความชัดเจน
สําหรับภาคการเกษตร ธุรกิจบริการและการทองเที่ยวซึ่งเปนธุรกิจหลัก
ของประเทศ คาดวาจะฟนตัวขึ้นตามลําดับ โดยคาดการณอัตราการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2558 จะขยายตัวรอยละ 3.5-4.5
ปจจัยกระตุนเศรษฐกิจในประเทศหลักมาจากการใชจายงบประมาณของ
ภาครัฐที่คาดการณวาจะสูงขึ้นจากนโยบายเรงรัดระยะสั้นเพื่อชวยเหลือ
ภาคครัวเรือนและผูประกอบการรายยอย และระยะยาวในรูปแบบโครงการ
ขนาดใหญเพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ซึ่งอัตราการเบิก
จายงบประมาณประจําปที่เพิ่มขึ้นมีความชัดเจนขึ้น รวมทั้งปจจัยสนับสนุน
จากการปรับโครงสรางองคกรภาครัฐตางๆ เพื่อใหมีเสถียรภาพรองรับ
นโยบายการทํ า งานจากรั ฐ บาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น
เหลานี้จะเปนปจจัยชวยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ปจจัยดานเสถียรภาพทางการเงิน อัตราเงินเฟอใน

ป 2558 มีแนวโนมปรับลดลงตามแนวโนมราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก และ
การปรับลดราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศ ประกอบกับความตองการซื้อ
ยังอยูในระดับตํ่า ทําใหเงินเฟอทั่วไปป 2558 คาดวาอยูที่รอยละ 0.0-1.0
จากป 2557 อยูที่รอยละ 1.9
ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย

ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากภาวะการเมื อ งในช ว งครึ่ ง ป แ รก
ในขณะที่ครึ่งปหลังเศรษฐกิจยังตองเผชิญกับภาวะการฟนตัวคอนขางชา
จากอุปสงคในประเทศและตางประเทศที่ชะลอลงสงผลใหการสงออกหดตัว
ประกอบกับภาวะหนี้ภาคครัวเรือนที่อยูในระดับสูง เปนสาเหตุใหป 2557
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวเพียงรอยละ 5.0 ลดลงจาก
ป 2556 ทีข่ ยายตัวรอยละ 11.0 โดยชะลอลงทัง้ สินเชือ่ ธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชือ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่ออุปโภคและบริโภค ทั้งนี้สัดสวน
สินเชื่อธุรกิจคือรอยละ 68.9 ของสินเชื่อรวม มีการขยายตัวรอยละ 4.0
ซึ่งชะลอลงในทุกภาคธุรกิจ โดยที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ขยายตัวชะลอลงจากรอยละ 14.7 ในป 2556 มาอยูที่รอยละ 2.2 ในป 2557
สวนสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญยังคงรักษาระดับการขยายตัวไดที่รอยละ 6.2
ในสวนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีสัดสวนรอยละ 31.1 ของสินเชื่อรวม
ขยายตัวรอยละ 7.4 ชะลอลงตอเนื่องจากการหดตัวของสินเชื่อรถยนต
และการชะลอตัวของสินเชื่อสวนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต ขณะที่สินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยขยายตัวไดดีใกลเคียงปกอน
คุณภาพสินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยโดยรวมทรงตัวใกลเคียง
ปกอน สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan : NPLs)
เพิ่มขึ้นจากปกอน 11.5 พันลานบาท เปนยอดคงคาง 277.2 พันลานบาท
สัดสวน Gross NPLs ตอสินเชื่อรวมทรงตัวที่รอยละ 2.15 จากรอยละ
2.2 ในปกอนหนา ขณะที่สัดสวน Net NPLs เพิ่มขึ้นเล็กนอยมาอยูที่
รอยละ 1.08 อยางไรก็ตามคุณภาพสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีแนวโนมดอย
ลงบาง โดยสัดสวน NPLs เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.4 จากสินเชื่อรถยนต
สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
(Special Mention Loan : SM) เพิ่มขึ้นเปน 336.4 พันลานบาทจากภาค
อุตสาหกรรมการผลิต สงผลใหมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.6 จากรอยละ
2.4 ในปกอนหนา อยางไรก็ดีธนาคารพาณิชยมีการกันสํารองตอเนื่องโดย
สัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกันอยูในระดับสูงที่รอยละ 169.4
หากพิจารณาการเติบโตของรายไดของธนาคารพาณิชย ไทยในป 2557
พบวายังคงสามารถรักษาผลกําไรตอเนื่องแมจะลดลงบางจากปจจัยทาง
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เศรษฐกิจที่อยูในระยะปรับฟนตัว โดยรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นและสวน
ตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ Net Interest Margin (NIMs) เพิ่มขึ้นเล็กนอย
จากรอยละ 2.55 เปน 2.60 อยางไรก็ตามรายไดดอกเบี้ยและรายไดอื่น
ที่ มิ ใ ช ด อกเบี้ ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราชะลอลง ประกอบกั บ ค า ใช จ  า ยในการ
ดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเพียง 7.7
พันลานบาท หรือขยายตัวรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปกอน ทั้งนี้คาใชจาย
สํารองที่ลดลงจากการกันสํารองอยางตอเนื่องในหลายปที่ผานมาทําให

ผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 10.2 พันลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ชะลอลง
เมื่อเทียบกับป 2556 ที่รอยละ 17.3 โดย ROA ทรงตัวอยูที่รอยละ 1.32
ดานเงินกองทุนอยูในระดับสูง โดยเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกําไร สงผลให
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1
(Tier-1 ratio) เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ16.8 และรอยละ 13.7 เทียบกับรอยละ 15.7
และรอยละ 12.6 ในป 2556

ประมาณการเศรษฐกิจป 2558

ขอมูลจริง
ป 2556
ป 2557
11,899
12,141
174,337 176,958
387.2
373.6
5,673
5,445
2.9
0.7
-2.0
-2.8
-2.8
-1.9
1.3
-6.1
1.1
0.7
0.3
0.3
4.9
2.8
4.2
0.0
225.4
224.8
-0.2
-0.3
0.2
0.7
2.3
-4.8
218.7
200.2
-0.5
-8.5
1.6
-6.8
6.7
24.6
-2.5
14.2
-0.6
3.8

GDP (ณ ราคาประจําป: พันลานบาท)
รายไดตอหัว (บาทตอคนตอป)
GDP (ณ ราคาประจําป: พันลานดอลลาร สรอ.)
รายไดตอหัว (ดอลลาร สรอ. ตอหัวตอป)
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %)
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %)
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)
การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %)
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)
ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลคาการสงออกสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลคา, %)1/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/
ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลคาการนําเขาสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลคา, %)1/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/
ดุลการคา (พันลานดอลลาร สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP (%)
เงินเฟอ (%)
ดัชนีราคาผูบริโภค
GDP Deflator

2.2
1.7

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 16 กุมภาพันธ 2558
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขการสงออกและการนําเขาเปนไปตามฐานของธนาคารแหงประเทศไทย

รายงานประจําปี 2557

1.9
1.3

ประมาณการป 2558
17 พ.ย.57 16 ก.พ. 58
12,979
12,627
188,157
183,049
393.0
382.6
5,702
5,547
3.5-4.5
3.5-4.5
5.8
6.0
4.8
5.0
9.8
9.8
3.1
3.4
2.6
2.9
5.6
5.6
4.4
4.0
234.4
232.7
4.0
3.5
4.0
3.5
5.4
4.9
214.8
203.9
5.0
1.8
5.5
4.8
19.6
28.8
8.8
18.9
2.2
4.9
1.4-2.4
1.4-2.4

0.0-1.0
0.0-1.0
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป 2557

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย รายงานผลประกอบการสําหรับป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 42 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 30 ลานบาท
จากกําไรสุทธิ 12 ลานบาท ในป 2556 การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิสวนใหญ
เกิดจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของสินเชื่อหลัก รวมถึง
สัดสวนของสินเชื่อที่ใหผลตอบแทนสูงเพิ่มขึ้น และการเติบโตของรายได
ที่มิใชดอกเบี้ย

งบกําไรขาดทุน

รายไดจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 26.3 จากปกอน เปนจํานวน
1,424 ลานบาท จากจํานวน 1,128 ลานบาทในป 2556 เปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นอยางมากของรายไดดอกเบี้ยสุทธิ และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ตามที่ไดกลาวไวขางตน
ผลจากกําไรสุทธิทเี่ พิม่ ขึน้ ทําใหอตั ราผลตอบแทนตอผูถ อื หุน เฉลีย่ (ROAE)
และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROAA) เพิ่มขึ้นจากรอยละ
0.56 และรอยละ 0.05 ในป 2556 เปนรอยละ 1.69 และรอยละ 0.16
ในป 2557 ตามลําดับ
หนวย : ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง
2557
2556
%
“ปรับปรุงใหม”

รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROAE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROAA)

2,029
790
1,239
185
1,424
1,078
316
(12)
42
1.69%
0.16%

1,763
753
1,010
118
1,128
831
296
(12)
12
0.56%
0.05%

15.1%
4.9%
22.7%
57.1%
26.3%
29.7%
6.8%
-1.6%
237.2%

สําหรับคาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น สวนใหญเกิดจากปริมาณเงินฝากที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 11.0 จากปกอน และคาธรรมเนียมกองทุนฟนฟู/เงินสมทบ
สถาบันคุมครองเงินฝากเพิ่มขึ้น

• รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น รอยละ 16.7 จากปกอน
เปนจํานวน 1,887 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโตของเงินใหสินเชื่อ
รอยละ 14.6 จากปกอน และสัดสวนของสินเชื่อที่ใหผลตอบแทนสูง
มีปริมาณเพิ่มขึ้น
• รายไดดอกเบี้ยระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงรอยละ 36.5 จาก
ปกอน สวนใหญเปนผลมาจากปริมาณรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินที่ลดลงในป 2557 เมื่อเทียบกับปกอน
• รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 จากปกอน เปน
จํานวน 108 ลานบาท สวนใหญมาจากปริมาณของสินทรัพยสภาพคลอง
ที่เพิ่มขึ้นซึ่งสวนใหญเปนพันธบัตรรัฐบาล

รายไดดอกเบี้ยรวมในป 2557 มีจํานวน 2,029 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
15.1 หรือจํานวน 266 ลานบาทจากจํานวน 1,763 ลานบาทในป 2556
โดยมีรายการหลักดังนี้

ในขณะเดียวกันคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 จากปกอน เปน
จํานวน 790 ลานบาท ในป 2557 สวนใหญเกิดจากการเติบโตของฐาน
เงินฝากรอยละ 11.0 จากปกอน

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

สําหรับงบการเงินป 2557 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ
22.7 เปนจํานวน 1,239 ลานบาท จากจํานวน 1,010 ลานบาทในป 2556
การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได ด อกเบี้ ย เป น ผลมาจากการเติ บ โตของสิ น เชื่ อ
ที่รอยละ 14.6 จากปกอน และสัดสวนของสินเชื่อที่ใหผลตอบแทนสูง
มีปริมาณเพิ่มขึ้น
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รายไดดอกเบี้ยสุทธิและอัตราผลตอบแทน

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
“ปรับปรุงใหม”

รายไดดอกเบี้ย
- เงินใหสินเชื่อ
- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ย
- เงินฝาก
- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน/เงินกูยืม
- คาธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราสวนสําคัญทางการเงิน (%)
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ
ตนทุนทางการเงิน*
ตนทุนเงินฝาก**
สวนตางอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
กับตนทุนทางการเงิน (Spread)

หนวย : ลานบาท
การเปลี่ยนแปลง
%

2,029
1,887
34
108
790
675
5
110
1,239

1,763
1,616
54
93
753
640
12
101
1,010

15.1%
16.7%
-36.5%
16.7%
4.9%
5.5%
-58.4%
8.6%
22.7%

4.6%
7.6%
8.7%
3.3%
3.4%
4.3%

4.1%
7.4%
8.5%
3.4%
3.7%
3.9%

0.4%
0.2%
0.2%
-0.2%
-0.2%
0.4%

หมายเหตุ: อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร คํานวณโดยใชอัตราเฉลี่ยของตนงวดและปลายงวดเปนตัวหาร
* ตนทุนทางการเงิน = คาใชจายดอกเบี้ย (รวมคาธรรมเนียมกองทุนฟนฟู/เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
**ตนทุนเงินฝากรวมคาธรรมเนียมกองทุนฟนฟู/เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก
คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 29.7 จากปกอน เปนจํานวน 1,078 ลานบาทในป 2557 จากจํานวน 831 ลานบาทในป 2556 สาเหตุของ
การเพิ่มขึ้นมีดังนี้
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการดําเนินงาน
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง
2557
2556
%
“ปรับปรุงใหม”
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน*
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ*
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
อัตราสวนคาใชจายตอรายได (%)

691
198
48
9
132
1,078
75.7%

482
154
40
10
145
831
73.7%

43.2%
28.0%
22.2%
-11.0%
-9.2%
29.7%

*คาใชจา ยเกีย่ วกับพนักงานและคาใชจา ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณเพิม่ ขึน้ รอยละ 40 มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายยอย โดยเพือ่ ชวยเหลือผูป ระกอบการ
รายยอยใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
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• คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นรอยละ 43.2 จากปกอน เนื่องจาก
ธนาคารมีการลงทุนขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย โดยสิ้นป 2557
มี ส าขาทั้ง สิ้ น 25 สาขาและเพื่อ ช ว ยเหลือ ผู  ป ระกอบการรายย อ ย
ให ส ามารถเข า ถึ ง แหล ง เงิ น ทุ น ธนาคารมี แ ผนขยายสาขาสิ น เชื่ อ
เพื่อรายยอยในป 2558 เพิ่มอีก 28 สาขา
งบแสดงฐานะการเงิน

• คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ เพิ่มขึ้นรอยละ 28.0
จากปกอน เปนผลมาจากการขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย และการ
พัฒนาระบบงานตาง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธนาคาร
• คาภาษีอากร เพิ่มขึ้นรอยละ 22.2 จากปกอน เปนผลมาจากภาษีธุรกิจ
เฉพาะที่เพิ่มขึ้นตามรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
“ปรับปรุงใหม”

เงินสดและรายการระหวางธนาคารฯ
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ
หัก สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้สุทธิ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ (สุทธิ)
ทรัพยสินรอการขาย (สุทธิ)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

1,278
4,194
23,051
125
(844)
22,332
136
11
65
240
28,256
24,152
1,168
421
25,741
3,000
9
6
(500)
2,515
28,256

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

851
4,505
571
20,112
100
(613)
19,599
104
14
43
217
25,904
21,757
1,326
14
330
23,427
3,000
6
3
(532)
2,477
25,904

หนวย : ลานบาท
การเปลี่ยนแปลง
%
50.1%
-6.9%
-100.0%
14.6%
25.8%
37.7%
13.9%
30.7%
-22.8%
52.2%
10.8%
9.1%
11.0%
-12.0%
-100.0%
27.8%
9.9%
48.3%
96.0%
-6.1%
1.5%
9.1%
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพยรวมจํานวน 28,256
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,352 ลานบาท (รอยละ 9.1) จากจํานวน 25,904
ลานบาท ในป 2556 โดยสวนใหญผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดตามงบการเงินดังนี้

เงินใหสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจํานวน 23,051
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,939 ลานบาท (รอยละ 14.6) จากจํานวน 20,112
ลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง
2557
2556
%
“ปรับปรุงใหม”

เงินใหสินเชื่อแยกตามผลิตภัณฑ

สินเชื่อธุรกิจรายยอย
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ
สินเชื่อที่มีทองคําเปนหลักประกัน
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อรายยอย
รวมเงินใหสินเชื่อ

7,616
6,238
740
2,764
5,693
23,051

• สินเชือ่ ธุรกิจรายยอย ขยายตัวรอยละ 112.8 จากปกอ น เปนธุรกิจหลัก
ที่ทํารายไดใหแกธนาคาร โดยธนาคารมุงเนนในการปลอยสินเชื่อให
กับลูกคาที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
โดยมีวงเกินกูไมเกินกวา 10 ลานบาท
• สินเชื่อธุรกิจธนกิจ ขยายตัวรอยละ 29.5 จากปกอน มีการขยายไป
ยังกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ และมีประวัติการชําระหนี้ที่ดี โดยมุงเนนไป
ยังกลุมสินเชื่อระยะยาวที่ใหผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงตํ่า และความ
หลากหลายของอุตสาหกรรม
• สิ น เชื่ อ ที่ มี ท องคํ า เป น หลั ก ประกั น ลดลงจากป ก  อ นร อ ยละ 10.6
เนือ่ งจากราคาทองคําในตลาดมีความผันผวน ความตองการสินเชือ่ ทอง
ของผูบริโภคลดลง
• สินเชื่อเชาซื้อ ลดลงจากปกอนรอยละ 34.0 จากนโยบายการชะลอ
การปลอยสินเชื่อของธนาคาร โดยธนาคารมีอัตราสินเชื่อที่ไมกอให
เกิดรายไดสูงขึ้นอยางตอเนื่องสอดคลองกับภาวะอุตสาหกรรมเชาซื้อ
ที่ถดถอยลงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามธนาคารปรับกลยุทธการ
ทวงถามหนี้เพื่อควบคุมคุณภาพสินเชื่ออยางตอเนื่อง
• สินเชื่อรายยอย ลดลงจากปกอนรอยละ 15.1 เปนไปตามนโยบาย
การหยุดปลอยสินเชื่อของธนาคาร

3,580
4,816
828
4,816
6,702
20,112

112.8%
29.5%
-10.6%
-34.0%
-15.1%
14.6%

หนี้สินและสวนของเจาของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีหนี้สินรวมจํานวน 25,741 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก 23,427 ลานบาท ในป 2556 จํานวน 2,314 ลานบาท หรือ
รอยละ 9.9 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 2,395
ลานบาท หรือรอยละ 11.0 และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ลดลง 158 ลานบาท หรือรอยละ 12.0
• เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 24,152
ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11.0 จากป 2556 โดยมีอัตราเงินให
สินเชื่อตอเงินรับฝากรอยละ 95.4
• สวนของเจาของ
ธนาคารมีสวนของผูถือหุนจํานวน 2,515 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,477
ลานบาท ในป 2556 จํานวน 39 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 จากกําไรสุทธิ
จากผลการดําเนินงาน
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การบริหารความเสี่ยง
และปจจัยความเสี่ยง
1) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารยึดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโต
อยางตอเนื่อง และสรางผลตอบแทนอยางมั่นคงในระยะยาว หลักการ
สําคัญที่ธนาคารใชในการบริหารความเสี่ยงคือ การบริหารความเสี่ยงแบบ
รวมศูนย โดยการจัดโครงสรางองคกรที่ตระหนักถึงความสําคัญและเอื้อ
ตอการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละสายงาน ตลอดจนสายการรายงานไวอยางชัดเจนสอดคลองกับ
หลักการควบคุมภายในทีด่ ี โดยโครงสรางการบริหารความเสีย่ งในภาพรวม
มีดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร
ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายและหลั ก การด า นการบริ ห ารความ
เสี่ยงทุกประเภทของธนาคาร กําหนดกรอบความเสี่ยงและขอบเขตความ
เสี่ยง รวมถึงดูแลใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทําหนาที่ดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
กลยุ ท ธ ข องธนาคาร ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบ
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนวางกลยุทธในการระบุ ประเมิน ดูแลและ
ติดตามปริมาณความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง
ดําเนินการใหมั่นใจวามีการจัดการความเสี่ยง โดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
อยางเหมาะสมและครอบคลุมครบถวนทุกหนวยงาน มีการทบทวนนโยบาย
ดังกลาวอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหเหมาะสมกับธุรกรรมตางๆ ของธนาคาร
ที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหนาที่สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายงานทางการ
เงินและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสถาบันการเงิน
คณะเจาหนาที่บริหาร
ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ
แผนงาน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
ทําหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงสภาพคลอง รวมทั้งจัดการสภาพคลองสวนเกินใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางผลตอบแทนสูงสุด
คณะกรรมการหลักประกัน
ทํ า หน า ที่ กํ า หนดและทบทวนนโยบายและกระบวนการประเมิ น ราคา
หลักประกันสินเชือ่ รวมทัง้ สินทรัพยรอการขายใหเปนไปตามเกณฑธนาคาร
และธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งอนุมัติและทบทวนผลการประเมินราคา
สินทรัพยทั้งจากผูประเมินราคาภายในและผูประเมินราคาอิสระ
ทั้ ง นี้ ธ นาคารตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิผล เพื่อใหการระบุ การวัด การประเมิน การติดตามและการ
รายงานความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันตอสภาวการณ และสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
2) การบริหารความเสี่ยงดานตางๆ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ
แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับ
ปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอรายไดและ
เงินกองทุนหรือการดํารงอยูของธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการธนาคาร
และผูบริหารระดับสูง จึงตองรวมวางแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางรอบคอบ สงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พรอมทั้งจัดให
มีโครงสรางพื้นฐานภายในที่เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัติ อาทิ การจัด
องคกร บุคลากร งบประมาณ ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบการติดตาม
และควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและการจัดการ
กับปญหาของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป 2557 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความออนไหว และ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่ตํ่ากวาการคาดการณ เนื่องจาก
ทั้งปจจัยภายในสืบเนื่องจากเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ธุรกิจ
ยอดนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ล ดลง รวมทั้ ง แผนกระตุ  น เศรษฐกิ จ จากโครงการ
จากรัฐบาลที่ยังตํ่ากวาคาดการณ และปจจัยภายนอก สภาวะเศรษฐกิจโลก
ทีย่ งั คงแนวโนมคงทีแ่ ละหดตัว ไมวา จะมาจากสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
เปนตน ไดสงผลกระทบตอภาคการสงออกของประเทศใหตํ่ากวาเปาหมาย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารจึงยังคงแนวนโยบายในการกันเงินสํารองสวนเกินเพิ่มเติม เพื่อยัง
คงรองรับสภาวะความผันผวนในอนาคต โดยนโยบายดังกลาวธนาคารได
ปฏิบัติมาตั้งแตป 2555 เปนตนมา

ที่มีความเกี่ยวของจะรวมกันดําเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใตความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีหนวยงานดานการกํากับและสอบทาน
ทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินสํารองสวนเกินทั้งสิ้น 249
ลานบาท หรือเติบโตจากป 2556 คิดเปนรอยละ 22.06

• อํานาจกระทําการ
คณะกรรมการธนาคาร เปนผูอนุมัติอํานาจกระทําการของผูบริหารและ
คณะกรรมการชุดตางๆ โดยอํานาจกระทําการครอบคลุมทั้งอํานาจอนุมัติ
สินเชื่อ อํานาจการรับความเสี่ยงประเภทตางๆ เปนตน โดยกระจายอํานาจ
อนุมัติตามความเหมาะสม และพยายามกําหนดใหอํานาจอนุมัติเปนไปตาม
ระดับความเสี่ยง (Risk Based Authority) โดยอํานาจอนุมัติสินเชื่อจะถูก
กําหนดทั้งในรูปองคคณะ และในรูปตัวบุคคล ดังนี้

ตารางแสดงจํานวนเงินสํารองตามเกณฑ และสํารองสวนเกิน
(ลานบาท)
เงินสํารองตามเกณฑ
เงินสํารองสวนเกิน
รวมเงินสํารองทั้งหมด

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557
409
595
204
249
613
844

ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง

ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ หรือคูสัญญา ไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
เงื่อนไขและขอตกลงตามสัญญา ซึ่งอาจเปนเพราะลูกหนี้หรือคูสัญญา
ประสบปญหาทางการเงิน หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา สงผลใหเกิด
ความเสียหายตอธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานเครดิตครอบคลุมไปถึง
ผลิตภัณฑทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยูบนงบดุล (On Balance
Sheet) เชน เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนธุรกรรมนอก
งบดุล (Off Balance Sheet) เชน หนังสือสัญญาคํ้าประกันประเภท
ตางๆ เปนตน
• โครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
การบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารอยูภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ให ธ นาคาร
สามารถบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสราง
องคกร กระบวนการ และระบบงานดานเครดิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของธนาคาร
และหลักเกณฑของทางราชการ
ธนาคารแบงโครงสรางการดูแลความเสี่ยงดานเครดิตบนหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี โดยจัดโครงสรางองคกรดานเครดิตใหมีการถวงดุล (Check and
Balance) โดยการแยกหนวยงานดานการตลาดสินเชื่อ และหนวยงาน
ดานการวิเคราะหและอนุมัติสินเชื่อออกจากกันอยางชัดเจน แตอยางไร
ก็ตาม การกําหนดหรือปรับปรุงกระบวนการเครดิตของธนาคาร หนวยงาน

1. ผู  มี อํ า นาจอนุ มั ติ ร ะดั บ องค ค ณะ ประกอบด ว ยคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
ทํ า หน า ที่ อ นุ มั ติ สิ น เชื่ อ แต ล ะประเภทตามอํ า นาจกระทํ า การ
ที่กําหนด
2. ผูมีอํานาจอนุมัติระดับรายบุคคล ธนาคารมีการกําหนดผูมีอํานาจ
อนุ มั ติ ร ะดั บ บุ ค คลให เ ป น ผู  มี อํ า นาจอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ภายใต ว งเงิ น
อนุมัติ และอํานาจกระทําการที่ธนาคารกําหนด เพื่อความคลองตัว
และประสิทธิภาพในกระบวนการสินเชื่อ ทั้งนี้ ในการอนุมัติสินเชื่อ
จะกําหนดใหตองมีการอนุมัติรวมกันอยางนอย 2 คน (Co-Sign)
• การรายงานความเสี่ยงดานเครดิต
หนวยงานบริหารความเสี่ยงดานเครดิต มีหนาที่ในการนําเสนอรายงาน
Risk Dashboard ตอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
ธนาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยรายงานดังกลาวจะกําหนดตัวชี้วัด (Risk
Indicators) ที่สําคัญ และมีการกําหนด Triggers ในแตละตัวชี้วัด
พรอมทั้งมีการกําหนดแผน Action Plans เมื่อตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งถึง
จุด Trigger Points
รายงาน Risk Dashboard จะมีตัวชี้วัดที่บงชี้คุณภาพของ Portfolio
เชน โครงสรางและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตัวดานเครดิต
ความเพียงพอของเงินกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนตน รวมถึง
การรายงานผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งมื อ บริ ห ารความเสี่ ย ง
การทดสอบภาวะวิ ก ฤตความเสี่ ย งด า นเครดิ ต (Stress Testing)
เพื่อประเมินผลกระทบที่มีตอเงินกองทุน เปนตน

รายงานประจําปี 2557
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• เครื่องมือและการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารใชหลักการที่สําคัญดังนี้
• การกําหนดใหกระบวนการดานสินเชื่อมีการถวงดุลอํานาจ (Check
and Balance) โดยจัดโครงสรางองคกรดานการตลาด การ
วิเคราะหความเสี่ยง และผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อ ใหแยกออกจาก
กันอยางชัดเจน
• การกํ า หนดระดั บ อํ า นาจอนุ มั ติ ใ ห เ ป น ไปตามระดั บ ความเสี่ ย ง
(Risk-Based Authority)
• การกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนมาตรฐานในการอํานวยสินเชื่อ
ภายใตกรอบโครงการ (Product Program) ซึ่งครอบคลุมถึง
คุณสมบัติลูกคาเปาหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เปนตน
• การกําหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบงกลุมทรัพยสิน
ที่จะรับเปนหลักประกัน สภาพคลอง และอัตราการรับหลักประกัน
ที่เหมาะสม
• การนําเครื่องมือทางสถิติ Scorecard, Credit Rating และขอมูล
จากบริ ษั ท ข อ มู ล เครดิ ต แห ง ชาติ เข า มามี ส  ว นในกระบวนการ
วิเคราะหสินเชื่อ
• จัดการทําทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินความเสียหายและความ
เพียงพอของเงินกองทุน เปนการสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ ที่มาจากทั้งปจจัยภายนอกและภายในธนาคาร
• กําหนดใหมีการทบทวนสินเชื่อธุรกิจประจําป หรือในกรณีที่มีปจจัย
ที่อาจมีผลกระทบตอลูกคาอยางมีนัยสําคัญ
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาตราสารใน
ตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุน
ของธนาคาร
หากพิจารณาตามธุรกรรมที่มีอยูของธนาคาร ธนาคารจะมีความเสี่ยง
ดานตลาดจากธุรกรรมในบัญชี เพื่อการธนาคารที่มาจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสาร โดยภาพรวมธนาคารมีความเสี่ยง
ดานตลาดในระดับคอนขางตํ่า เนื่องจากสินเชื่อ และเงินฝากของธนาคาร
มีการกระจายอายุครบกําหนดที่เหมาะสม ในสวนของเงินลงทุนสวนใหญ
เปนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใชในการดํารง
สภาพคลองตามกฎหมาย รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีอยางใกลชิด

การรายงานความเสี่ยงดานตลาด หนวยงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
จัดทํารายงาน Market Risk Dashboard ที่มีการกําหนดตัวชี้วัด Risk
Indicators และ Trigger Points สําหรับการติดตามความเสี่ยงดาน
ตลาด ในแตละ Risk Indicators และจะมีการจัดทํา Action Plans ใน
กรณีที่ตัวชี้วัดไดถึงจุด Trigger Points ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะนําเสนอ
ใหกับคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารอยางสมํ่าเสมอ
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคาร
มีการดําเนินกลยุทธปรับโครงสรางงบดุลของธนาคารใหสอดคลองกับ
ทิศทางดอกเบีย้ ในอนาคต และใหเคลือ่ นไหวอยูใ นกรอบความเสีย่ งทีก่ าํ หนด
โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ย และพฤติกรรมของ
ลูกคาอยางใกลชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงใหสะทอนกับความเปนจริง
มากที่สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ยงดวยความถี่มากขึ้น หากมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินอยางมีนัยสําคัญ โดยมี
การจัดทํารายงาน Repricing Gap เพื่อใชในการติดตามความเสี่ยงดาน
อัตราดอกเบี้ย และประเมินความออนไหวตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net
Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนขางหนา
ภายใตสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1-2 ของ
รายการสิ น ทรั พ ย ห นี้ สิ น และรายการนอกงบดุ ล ที่ อ  อ นไหวต อ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบกําหนด
ตามสัญญา (Contractual Maturity) นอกจากนี้ ธนาคารมีการจําลอง
สถานการณ ก ารปรั บ เพิ่ ม หรื อ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ บริ ห ารรายได
ดอกเบี้ยสุทธิใหมีเสถียรภาพ ไมวาทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงดานราคาตราสารในบัญชีเพื่อการคา ธนาคารไมมีความเสี่ยง
ดังกลาว เนื่องจากธนาคารไมมีนโยบายในการทําธุรกรรมเพื่อการคา
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
ธนาคารอาจไมสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจาก
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุน
ไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาที่จะ
ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของธนาคาร
ทั้งในปจจุบันและอนาคต

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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โดยภาพรวมธนาคารมี ค วามเสี่ ย งด า นสภาพคล อ งในระดั บ ปานกลาง
โดยมีนโยบายดํารงอัตราสวนสภาพคลองขั้นตํ่าไมตํ่ากวารอยละ 12 ของ
เงินฝากรวม ในขณะที่เกณฑทั่วไปในการดํารงสภาพคลองที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดอยูที่รอยละ 6 นอกจากนี้ เงินลงทุนสวนใหญของ
ธนาคารอยูในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรที่รัฐบาลคํ้าประกัน ซึ่งอยูใน
ความตองการของตลาดและมีสภาพคลองสูง รวมทัง้ มีการบริหารจัดการทีด่ ี
อยางใกลชิดและทันตอเหตุการณ
การรายงานความเสี่ยงดานสภาพคลอง หนวยงานบริหารความเสี่ยงดาน
สภาพคลองจัดทํารายงาน Liquidity Risk Dashboard ที่มีการกําหนด
ตัวชี้วัด Risk Indicators และ Trigger Points สําหรับการติดตาม
ความเสี่ยงดานสภาพคลองในแตละ Risk Indicators และจะมีการจัดทํา
Action Plans ในกรณีที่ตัวชี้วัดไดถึงจุด Trigger Points ทั้งนี้ รายงาน
ดั ง กล า ว จะนํ า เสนอให กั บ คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและคณะกรรมการธนาคารอย า ง
สมํ่าเสมอ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร มุงเนนการ
ลงทุนในสินทรัพยท่ีมีคุณภาพและกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสมทั้ง
ในสวนของสินทรัพยสภาพคลองและแหลงเงินทุน ในสวนกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ธนาคารกําหนดใหมีการจัดระดับเตือนภัยดานสภาพ
คลอง (Management Action Triggers) เพื่อเปนเครื่องมือในการสง
สัญญาณใหกับผูบริหาร โดยบริหารควบคูกับระบบเตือนภัยลวงหนา
(Early Warning System) พรอมทั้งไดจัดใหมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ดานสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) เพื่อกําหนดขั้นตอน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในตลาด ซึ่งมีผลตอ
สภาพคลองของธนาคาร โดยธนาคารมีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง
ดานสภาพคลอง เพื่อใหมั่นใจวาสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด และมีความสัมพันธที่ดีกับแหลงเงินทุนทําใหเขาถึงแหลงเงินทุนที่
มีตนทุนเหมาะสมในเวลาที่ตองการ รวมทั้งเพื่อใหธนาคารมีสภาพคลอง
และผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแตละชวงเวลา โดยมีการทบทวน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอมอยางมีนัยสําคัญ

ธนาคารมีเครื่องมือติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลอง เชน อัตราสวน
สินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก
การกระจุกตัวของแหลงเงินทุน และการใช Liquidity Gap ติดตามกระแส
เงินสดรับ/จายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับ
ความเป น จริ ง รวมทั้ ง ทดสอบค า ดั ง กล า วในภาวะวิ ก ฤต เพื่ อ เตรี ย ม
แหลงเงินทุนรองรับ
ธนาคารกําหนดใหมีตัวบงชี้ความผิดปกติของสภาพคลองทางการเงินใน
ระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดานความเสี่ยง โดยการกําหนด
เพดานความเสี่ยงสภาพคลอง (Liquidity Risk Limits) ที่ครอบคลุม
ทั้งกรณีสถานการณปกติ (Behavioral Scenarios) และสถานการณ
ฉุกเฉิน (Stress-test Scenarios) เพื่อสะทอนสภาวะตลาดและสถานะ
ของธนาคารในปจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ไดทันตอเหตุการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
ธนาคารไดจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลอง เพื่อ
รองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคลองทั่วไป และภาวะวิกฤตที่ไมมีสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนา โดยการกําหนดสมมติฐานโดยธนาคารและธนาคารแหง
ประเทศไทย เชน การลดวงเงินคุมครองเงินฝากตามหลักเกณฑ Liquidity
Coverage Ratio (LCR) ที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช ใ นป 2559 ที่ อ าจได รั บ
ผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝากเงินในระดับตางๆ กําหนดวิธีการ
รองรับปญหาสภาพคลอง โดยมีการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานและ
ผูรับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอยางชัดเจน
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความไมเพียงพอ หรือความบกพรอง
ของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเหตุการณหรือปจจัยภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราย
ไดจากการดําเนินงานและเงินกองทุนของธนาคารโดยรวมถึงความเสี่ยง
ดานกฎหมายดวย
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการถือเปนความเสี่ยงสําคัญที่ธนาคารจัดใหมีการ
บริหาร ติดตาม ควบคุมดูแลอยางใกลชิดในทุกระดับทุกหนวยงาน โดย

รายงานประจําปี 2557
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กําหนดใหมีผูชํานาญความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงาน (Operation
Risk Specialist : ORS) ทําหนาที่สนับสนุน สงเสริม และประสานงาน
กั บ ฝ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก าร ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนดเพื่อชวยปองกันและลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ สรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา อันเปน
การเพิ่มมูลคาใหกับธนาคารในระยะยาวดวย
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก าร ธนาคารให ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง
ความเสี่ยงที่จะเกิดจากปจจัยภายในธนาคารและปจจัยภายนอก ดังนี้
• ป จ จั ย ภายใน มี ก ารจั ด ทํ า นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด า น
ปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองคกร ซึ่งผานการพิจารณาเห็นชอบจากฝายบริหาร
ความเสี่ ย งดา นปฏิ บั ติก าร ฝา ยตรวจสอบ และฝา ยกํ า กั บ และ
สอบทานสินเชื่อ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนด
นั้นมีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และมีการปฏิบัติงานตาม
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหมีการอบรมและสื่อสารความรู
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ และจิตสํานึกในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ใหเกิดขึ้นในทุกระดับพนักงาน ใหทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงที่
แฝงอยูในกระบวนการทํางานของตนเอง และตระหนักวาตนเองมี
สวนสําคัญในการปองกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ธนาคาร
• ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได ธนาคารใหความสําคัญใน
การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ทั้ง
ในสวนของสํานักงานใหญและสาขา ใหสามารถรองรับภาวะวิกฤต
หรื อเหตุ การณฉุกเฉิ นตางๆ ที่อาจเกิดขึ้ นในหลายรู ปแบบและ
มีระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น และมีการทดสอบและทบทวน
แผนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง
อยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดวากรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน
ธนาคารจะยั ง สามารถให บ ริ ก ารธุ ร กรรมงานที่ สํ า คั ญ ได อ ย า ง
ตอเนื่อง หรือกลับสูการดําเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม
รวมทัง้ การพิจารณาใหมกี ารทําประกันภัย เพือ่ รองรับหรือลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยที่อยูเหนือการควบคุม ไมใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคารและการใหบริการแก
ลูกคา

นอกจากนี้ ธนาคารยั ง มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งจากการใช บ ริ ก ารจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการทําธุรกิจ
ของธนาคาร เนื่ อ งจากจะได ป ระโยชน จ ากความเชี่ ย วชาญเฉพาะด า น
ของผูใหบริการ มาเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานของธนาคาร
อยางไรก็ตาม แมวาธนาคารจะถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ใน
การปฏิบัติงานจากภายในไปสูผูใหบริการภายนอก แตธนาคารยังคงตอง
รับผิดชอบตอลูกคา และบุคคลภายนอกเสมือนธนาคารเปนผูด าํ เนินการเอง
การใช บ ริ ก ารจากบุ ค คลภายนอกยั ง มี ป  จ จั ย เสี่ ย งที่ อ ยู  น อกเหนื อ การ
ควบคุมของธนาคาร ธนาคารจึงตองใหความสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการใชบริการจากบุคคลภายนอกไวอยางชัดเจนและเปน
ลายลักษณอักษร (เชน การคุมครองลูกคา การดําเนินธุรกิจและการ
ให บ ริ ก ารแก ลู ก ค า ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ อ าจ
เกิดขึ้นจากการใชบริการ เปนตน) เพื่อใหสามารถบริหารความเสี่ยงได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การรายงาน Operation Risk Dashboard ต อ ผู  บ ริ ห ารและคณะ
กรรมการที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งสมํ่ า เสมอจากข อ มู ล ความเสี ย หายและ
เหตุการณผิดปกติ (Incident and Loss Management : ILM) ที่
เกิดขึ้น และมีการกํากับดูแล ติดตาม และสงเสริมใหหนวยงานรายงาน ILM
ใหถูกตองครบถวน รวมทั้งใหมีการพิจารณาแกไขเหตุการณ หรือปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางฝายงานที่เกี่ยวของ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงซํ้า หรือสามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอ
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร
สํ า หรั บ ป 2557 ธนาคารมี ก ารบริ ห ารจั ด การในหลายด า น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน ใหรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจตาม
แผนงานของธนาคาร โดยการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
1. การปรับโครงสรางองคกร เพื่อใหมี Segregation of Duties การ
เพิ่มกระบวนการควบคุม (Internal Control & Controlling)
การควบคุมดวยระบบงาน และการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Management) อยางตอเนื่อง
2. การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายใน (Internal Fraud)
และการทุจริตภายนอก (External Fraud) โดยทีมปองกันทุจริต
(Fraud Team)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

45

การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง

3. การอบรม สื่ อ สาร และเผยแพร ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อใหพนักงานมี Risk Awareness
4. การพัฒนาตัวแทนฝายงานที่ทําหนาที่ ORS และ BCP Co. อยาง
ตอเนื่อง และการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยรางวัล RISK
AWARDS ประจําป เพื่อผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงใน
ฝายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. การดําเนินการใหทุกหนวยงานทบทวนการจัดทําเครื่องมือที่ใชใน
การระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อให
มั่นใจวาหนวยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงไดครอบคลุม

ความเสี่ยงที่สําคัญ และมีการควบคุมความเสี่ยงอยางเพียงพอ
เหมาะสม คงเหลือความเสี่ยงอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได
โดยเครื่ อ งมื อ ที่ กํ า หนดให ทุ ก หน ว ยงานใช ใ นการบริ ห าร
ความเสี่ยง ไดแก
• การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (Risk and
Control Self-Assessment : RCSA)
• การจัดทําดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs)
ที่ใชในการติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) และรายงาน
ความเสี่ยง (Risk Reporting)
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของธนาคาร ประกอบดวย
กรรมการธนาคารจํ า นวน 3 คน โดยมี น ายศิ ริ ชั ย สาครรั ต นกุ ล
กรรมการอิสระ เปนประธาน นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ
และ Mr.Tan Choon-Hong กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามนโยบายภายในของธนาคาร และตามที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทย
ประกาศกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การสรรหากรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี
ลักษณะตองหามตามกฎหมาย หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
และกฎเกณฑทางการอื่นที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงสัดสวน จํานวน ความ
หลากหลายองคประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในดานตาง ๆ
การสรรหาผูบริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถผลักดัน
ธนาคารให เ จริ ญ เติ บ โตไปสู  วิ สั ย ทั ศ น ที่ กํ า หนดได การทบทวนอั ต รา
ค า ตอบแทนและผลประโยชน อื่ น ของกรรมการธนาคารและกรรมการ
ชุดยอยตาง ๆ และผูบริหารระดับสูงของธนาคาร โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคาตอบแทน
ในระดับที่แขงขันกับตลาดได
ในป 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมรวม
6 ครั้ง ซึ่งมีการดําเนินงานที่ผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารแลว ดังนี้

• คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการธนาคาร
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการธนาคาร และกรรมการชุดยอย
กอนเสนอตอคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ ผลประกอบการของธนาคาร ความเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบและเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่มี
อํานาจในการจัดการของธนาคาร กอนเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
และขอความเห็นชอบตอธนาคารแหงประเทศไทย
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
ผู จั ด การ และกรรมการที่เ ป น ผูบ ริห าร เปรี ย บเทีย บกั บ เปา หมาย
การปฏิบัติงานที่กําหนด และนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติปรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติงาน เพื่อมุงรักษา
ผลประโยชน ใ ห กั บ ธนาคารและผู  ถื อ หุ  น มาโดยตลอด โดยได เ ป ด เผย
คาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการที่เปนผูบริหารไวในรายงาน
ประจําปฉบับนี้เพื่อความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

(นายศิริชัย สาครรัตนกุล)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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3. การจายเงินปนผลของธนาคาร

1. หลักทรัพยของธนาคาร
หุนสามัญ

ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 3,125,000,000 บาท แบงเปนหุน สามัญ
จํานวน 312,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปน
ทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 3,000,000,000 บาท แบงเปนหุน สามัญ
จํานวน 300,000,000 หุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

มี
ธนาคารมี ก ารออกใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซื้ อ หุ  น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ
ธนาคาร จํานวน 12,500,000 หนวย
2. ผูถือหุนรายใหญ

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 รายชื่ อ ผู  ถื อ หุ  น รายใหญ ข องธนาคาร
10 ลําดับแรก มีดังนี้
รายชื่อ

สัดสวน (%)

1. Polaris Capital Investment Limited

25.00

2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

19.71

การจายเงินปนผลของธนาคารตองเปนไปตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยและตามที่กฎหมายกําหนดและขอบังคับ ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) กําหนดเรื่องการจายเงินปนผลของธนาคาร
ไวดังนี้
“ขอ 48. การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํา
มิได ในสวนที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามจายเงินปนผล เงินกําไร
สวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลใหจัดสรรเงินสํารองตางๆ ไดตามแต
คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทํา
เชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมทราบในคราว
ตอไป
การจายเงินปนผลนั้นใหกระทําภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแตวันที่ประชุม
ผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติ โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน
ธนาคารและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพ
ดวย”

3. บริษัท เจิดสี จํากัด

9.49

4. การจายเงินปนผลของบริษัทยอย

4. บริษัท ซีเอ็นที ลิเคอร จํากัด

9.13

5. บริษัท จีแอลเอ็กซ บางกอก จํากัด

9.05

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติ
งดจายเงินปนผล

6. บริษัท เวลลกลาส จํากัด

7.64

7. บริษัท ฟอรจูนนา แคปปตอล จํากัด

6.45

8. บริษัท สุราสัมพันธ จํากัด

4.52

9. บริษัท บานไทยเรียลเอสเตท จํากัด

3.59

10. บริษัท ทาชัยศรี จํากัด

2.20
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ในการดํ า เนิ น การของธนาคารเพื่ อ ให บ รรลุ ถึ ง วิ สั ย ทั ศ น ข องธนาคาร
คณะกรรมการมี ภ ารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นกฎหมาย
ขอบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน โดยคณะกรรมการไดแตงตัง้ คณะกรรมการ
ชุดยอยเพื่อชวยกํากับดูแลงานเฉพาะดาน และกลั่นกรองงานดังกลาว
แทนคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงสราง หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการชุดยอยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด ว ย ผู  มี ค วามรู  ความสามารถ
ประสบการณ และวิสัยทัศนที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ปจจุบัน มีกรรมการจํานวน 9 ทาน ที่ไดรับการเลือกตั้งและแตงตั้งตาม
หลักเกณฑและวิธกี ารตามกฎหมายและขอบังคับของธนาคาร ประกอบดวย
นายวานิช ไชยวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
1. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธาน
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ
4. Mr.Stephen Tirador Briones* กรรมการอิสระ
5. นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ
6. Mr.Tan Choon-Hong
กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา อรามกุลชัย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
8. นายวิญู ไชยวรรณ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
9. Mr.Roy Agustinus Gunara กรรมการที่เปนผูบริหาร
นางสาวพัฒนจิตต วรพิสิษฐ
เลขานุการ
* ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557
** Mr.Ranvir Dewan ลาออกจากการเปนกรรมการอิสระ
มีผลตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2557
หนาที่ความรับผิดชอบ

ในฐานะตั ว แทนของผู  ถื อ หุ  น คณะกรรมการของธนาคารมี อํ า นาจและ
หนาที่ตามขอบังคับของธนาคารขอ 31. และตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย เรื่องโครงสรางคณะกรรมการเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลของ
ธนาคารพาณิชย ซึ่งแบงหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เปน 2 สวน คือสวนที่เปนหนาที่ความรับผิดชอบหลัก และหนาที่ความ
รับผิดชอบเฉพาะ ไดแก

หนาที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร
1. กําหนดนโยบายการดําเนินงานของธนาคาร ติดตามฐานะ และผล
การดําเนินงานอยางใกลชิด โดยจัดใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนําขอมูล
สําคัญเกี่ยวกับฐานะและการดําเนินงานของธนาคารทุก ๆ ดาน เสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยสมํ่าเสมอ
2. กํ า หนดขอบเขตการมอบอํ า นาจแก ก รรมการ อนุ ก รรมการ และ
เจาหนาที่ธนาคารระดับตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะหความเสี่ยง การกอภาระผูกพัน
การซือ้ ขายทรัพยสนิ และการทํานิตกิ รรมตาง ๆ ในระดับทีเ่ หมาะสมและ
รัดกุม เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร ผูมีสวนไดเสีย
และประชาชน
3. ดูแลมิใหธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมายตาง ๆ โดยกรรมการผูจัดการ
ต องนํ าเสนอการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงในประกาศ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งหนังสือเวียนตาง ๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทั น ที ที่ ไ ด รั บ จากทางการ และต อ งรายงานเกี่ ย วกั บ การ
กระทํ า ความผิ ด ในขอ กฎหมายหรื อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ทั้ง ปวงเสนอต อ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยสมํ่าเสมอ โดยกรรมการตอง
เรงหาทางแกไขมิใหเกิดการกระทําผิดอีกตอไป
4. จัดใหเจาหนาที่ธนาคารทําการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้สินเชื่อ และ
ภาระผูกพันตาง ๆ นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารโดย
สมํ่าเสมอ และกรณีที่มีลูกหนี้ประสบปญหาตองกําหนดแนวทางการ
แกไขรวมทั้งติดตามความคืบหนาเปนประจํา
5. ติดตามผลการตรวจสอบ และคําสั่งการของธนาคารแหงประเทศไทย
และรายงานตาง ๆ ของผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบกิจการ
ภายในที่เกิดขึ้นทุกครั้ง และตองกําชับใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งการ
หรือแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ อยางเครงครัด
6. ศึกษาและทําความเขาใจในบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติกําหนดแนวความผิด
เกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม
และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
กฎหมาย ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของที่มีใชอยูในปจจุบัน
รวมถึงที่จะมีขึ้นในอนาคต
7. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทัง้
พิจารณาอนุมตั นิ โยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนงาน และงบประมาณ
ของธนาคารตามที่ฝายจัดการเสนอ
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8. กํากับควบคุมดูแลใหมีการบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผูถือหุน
9. จัดใหมบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ภายในองคกร
10. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจวา
กรรมการที่เปนผูบริหารและฝายจัดการดําเนินกิจการตามกฎหมาย
และนโยบายที่วางไว
11. ดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการงาน
ของธนาคาร รวมถึงการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงเพื่อบริหารงานภายใน
ธนาคาร
12. ดูแลใหฝา ยจัดการรายงานเรือ่ งทีส่ าํ คัญของธนาคารตอคณะกรรมการ
ธนาคาร
หนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1. ดูแลใหฝายจัดการมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุม
ทางดานการบริหารความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะตอง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ ดานตลาดและการลงทุน
ดานสภาพคลอง ดานการปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ
โดยคณะกรรมการธนาคารต อ งทํ า หน า ที่ อ นุ มั ติ น โยบายดั ง กล า ว
รวมทั้งทบทวนกลยุทธ การปฏิบัติจริง และนโยบายในเรื่องดังกลาว
อยางสมํ่าเสมอ
2. พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ตลอด
จนการเปลี่ ย นแปลงในองค ป ระกอบ รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ มี
นัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่ได
แตงตั้งขึ้น
3. ดูแลใหธนาคารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และการลงทุน
แกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร
4. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงานจากผูสอบบัญชีภายนอก
และขอคิดเห็นจากฝายจัดการของธนาคารตอคณะกรรมการธนาคาร
โดยไมลาชา หากมีความลาชามากตองขอคําชี้แจงจากฝายจัดการ
5. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือผูถือหุนรายใหญ
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยใหความสําคัญตอสัดสวนหรือจํานวน
กรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคาร
6. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงขอมูล เพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร
ไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียงพอที่จะทําใหสามารถปฏิบัติตาม

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
7. กําหนดอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ
ตลอดจนการออกระเบียบ คําสั่ง คูมือการปฏิบัติงาน ประกาศ และจัด
ทําหนังสือมอบอํานาจแจงแกบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
8. กําหนดใหกรรมการตองเขารวมประชุมอยางนอยที่สุดกึ่งหนึ่งของ
จํานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแตละป
9. แตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอยอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปน
ของธนาคาร เพื่อชวยดูแลระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนดไว เชน คณะเจาหนาที่บริหาร เปนตน
2. คณะกรรมการชุดยอย ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร

คณะเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติเปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการบริหาร” เปน
“คณะเจาหนาที่บริหาร” รวมทั้งปรับองคประกอบของคณะเจาหนาที่บริหาร
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ประกอบดวย กรรมการธนาคาร และผูบริหาร
ตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปที่มีความเหมาะสม ตอมาเมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2557 อนุมัติปรับปรุงอํานาจการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของ
คณะเจาหนาที่บริหารใหม โดยในป 2557 คณะเจาหนาที่บริหารมีกรรมการ
จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน และผูบริหาร
7 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายวิญู ไชยวรรณ
ประธาน
รองประธาน
2. Mr.Roy Agustinus Gunara
3. นายสุจินต ศรีสุรางคกุล
กรรมการ
4. นางสาวสนันนาถ กุลไพศาลธรรม
กรรมการ
5. นายกิตติพันธ ศรีวรรณวิทย
กรรมการ
6. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน
กรรมการ
7. นายกมลภู ปาลิภาพงศ
กรรมการ
8. นายขจิตภูมิ สุดศก
กรรมการ
9. Mr.David Jeffrey Stone
กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ
เลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคารได ม อบอํ า นาจให ค ณะเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร เป น
ผูพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
1. กลั่นกรองแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ ซึ่งฝายจัดการนําเสนอคณะ
กรรมการธนาคาร
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2. กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจ
ใหบรรลุตามเปาหมาย
3. ควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่
ธนาคารกําหนด
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมตางๆ ตามกรอบอํานาจที่คณะกรรมการ
ธนาคารกําหนด
5. พิจารณาอนุมัติการกูยืม หรือการออกตราสารเพื่อการระดมเงินทุน
ระยะยาวสําหรับการประกอบกิจการ
6. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานและคาใช
จายเพื่อการลงทุนในวงเงินตามที่คณะกรรมการกําหนด
7. พิจารณากลั่นกรองขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายตางๆ ใน
การดําเนินงานของธนาคาร เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
8. พิจารณาดําเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธาน
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการ
3. Mr.Stephen Tirador Briones
กรรมการ
นายรงค หิรัญพานิช
เลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคาร ใหมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ และถูกตองครบถวน
2. สอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในของ
ธนาคาร ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารของธนาคาร ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ
ภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิชย คําสั่งและคําแนะนํา
ของธนาคารแหงประเทศไทย
4. สอบทานระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคาร และส ง เสริ ม ให
พนักงานที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจในเทคนิคและวิธีการในการ
บริหารความเสี่ยง
5. พิจารณาคัดเลือก กําหนดคาธรรมเนียมวิชาชีพ และเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีของธนาคาร รวมทั้งผดุงความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชี
6. อนุมัติและทบทวนแผนงานของหนวยงานดานตรวจสอบและกํากับ
ตลอดจนนโยบายและกฎบัตร

7. พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของหนวยงานดานตรวจสอบและกํากับ และ
รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใหคําแนะนําหรือปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองในการปฏิบัติ หรือการบริหารงานของฝายงานตางๆ เพื่อ
มิใหเกิดความเสียหายกับธนาคาร
8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคารเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง
กับผูบริหาร หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมี
ความโปรงใสและครบถวน
9. ดูแลงานดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ใหเปนไปตามที่คณะ
กรรมการธนาคารไดใหความเห็นชอบ
10. ใหความเห็นชอบการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย รวมทั้งพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน และผลตอบแทนของผูบริหารหนวยงานดานตรวจสอบและ
กํากับ
11. กําหนดโครงสรางและอัตรากําลังของหนวยงานดานตรวจสอบและ
กํากับ
12. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร
13. รายงานต อ คณะกรรมการของธนาคาร เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
แกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อ มี ข  อ สงสั ย ว า มี ร ายการหรื อ
การกระทําที่ทุจริตหรือผิดกฎหมาย
14. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ค ณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นชอบรวมกัน เชน สอบทานนโยบายการบริหารทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร และสอบทานรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชน
ตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
ประธาน
2. นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี
กรรมการ
3. Mr.Tan Choon-Hong
กรรมการ
นางสาวพัฒนจิตต วรพิสิษฐ
เลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารในการสรรหา และจ า ย
คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ แกกรรมการธนาคารและผูบริหาร
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2.

3.

4.
5.

6.

ระดั บ สู ง โดยต อ งมี ห ลั ก เกณฑ ที่ ชั ด เจน โปร ง ใส เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวให
ธนาคารแหงประเทศไทยไดเมื่อรองขอ
คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนง
ตางๆ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
2.1 กรรมการของธนาคาร
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบอํานาจ
หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจากคณะกรรมการของ
ธนาคาร
2.3 ผูบริหารระดับสูง
ดูแลใหกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดรับผลตอบแทน
ที่ เ หมาะสมกั บ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต นมี ต  อ ธนาคาร โดย
กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย
ดูแลใหคณะกรรมการของธนาคารมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสม
กับโครงสรางธนาคาร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนไป
กํ า หนดแนวทางการประเมิ น ผลงานของกรรมการธนาคารและผู 
บริหารระดับสูงตั้งแตรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจําป โดยตองคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา การกําหนด
คาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ และความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในรายงานประจําป
ของธนาคาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารของธนาคาร และผูบริหาร ซึ่งได
รับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ปจจุบันมีจํานวน 9 ทาน มี
คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดในเรื่องโครงสรางคณะกรรมการ เพื่อสงเสริม
ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย ไดแก
1. นายวิญู ไชยวรรณ
ประธาน
2. Mr.Roy Agustinus Gunara
รองประธาน
3. นายสุจินต ศรีสุรางคกุล
กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน
กรรมการ

5.
6.
7.
8.
9.

Mr.David Jeffrey Stone
นายกิตติพันธ ศรีวรรณวิทย
นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย
นายดุลยวิทย อินทปนตี
นายปกรณเกียรติ สิริโชคสวัสดิ์
นายพงศพันธ บุญเกิดรัตนสกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธของธนาคาร เพื่อเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม ซึ่ ง ต อ งครอบคลุ ม ความเสี่ ย งด า นต า งๆ ที่ สํ า คั ญ เช น
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และ
ดานปฏิบัติการ เปนตน
2. กํ า หนดกลยุ ท ธ ใ ห ส อดคล อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความเสี่ยงของ
ธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการปฏิ บั ติ ง านและการปฏิ บั ติ
ตามนโยบายที่กําหนด โดยพิจารณาอนุมัติการจัดระดับความเสี่ยง
กระบวนการติดตามความเสี่ยง และจัดใหมีมาตรการปองกันแกไข และ
ควบคุมความเสี่ยงอยางเหมาะสม กํากับใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง
4. พิ จ ารณาเห็ น ชอบนโยบายและอนุ มั ติ ก รอบการจั ด ทํ า แผนรองรั บ
การดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan)
5. รายงานต อ คณะกรรมการตรวจสอบอย า งสมํ่ า เสมอในสิ่ ง ที่ ต  อ ง
ดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ
ที่กําหนด รวมถึงการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. ดูแลทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหเพียงพอ
เชน บุคลากรในหนวยงานบริหารความเสี่ยงและหนวยงานที่ทําหนาที่
ควบคุมความเสี่ยง การปรับปรุงระบบงานเพื่อใหรองรับการบริหาร
ความเสี่ยง ฯลฯ
7. พิจารณาดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ
8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งดําเนิน
การจัดทํา วิเคราะหขอมูล หรือการอื่นใดภายใตกรอบอํานาจของ

รายงานประจําปี 2557

52

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการทํางาน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาความเหมาะสมแลว และไดอนุมัติแตง
ตั้งคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เพื่อทําหนาที่พิจารณาและดําเนินการ
ในหนวยธุรกิจตาง ๆ ภายในธนาคารใหรวดเร็ว คลองตัว และรองรับ
การดําเนินกลยุทธธุรกิจของธนาคาร ปจจุบันประกอบดวย 11 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
2. คณะอนุกรรมการอัตราดอกเบี้ย
3. คณะกรรมการ IT Steering
4. คณะกรรมการจัดซื้อ
5. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 1
6. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2
7. คณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้
8. คณะกรรมการหลักประกัน และคณะอนุกรรมการหลักประกันอีก 2 คณะ
9. คณะกรรมการแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
10. คณะอนุ ก รรมการดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านธุ ร กรรมด า นหนี้ สิ น และ
ตัวแทนขายหนวยลงทุน
11. คณะกรรมการอํานวยการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจของธนาคาร
3. กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการ
บริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธนาคาร อันอาจมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 และที่อาจแกไขเพิ่มเติมภายหลัง
โดยกรรมการอิสระตามประกาศดังกลาว กําหนดคุณสมบัติไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด เ งิ น เดื อ นประจํ า หรื อ ผู  มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ

นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแยง เวนแตจะไดพ นจากการมีลั กษณะ
ดั ง กล า วมาแล ว ไม น  อ ยกว า สองป ก  อ นวั น ที่ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตต อ
สํานักงาน
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจ
เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือ
ผู  บ ริ ห ารของผู  ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทาง
การค า ที่ ก ระทํ า เป น ปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช า หรื อ ให เ ช า
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับ หรือใหกูยืม คํ้าประกัน
การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระ
ตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขอ
อนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้
การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป
กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผู  จั ด การของสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผู  ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ
เปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกิน
กวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทาง
วิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
ซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ซ) ไม มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให ไ ม ส ามารถให ค วามเห็ น อย า งเป น อิ ส ระ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม
วรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective
Decision) ได
กรรมการอิสระของธนาคาร มีจํานวน 4 ทาน ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
3. Mr.Stephen Tirador Briones
4. นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี
4. คาตอบแทนของกรรมการ

4.1 นโยบายการจายคาตอบแทน
การจายคาตอบแทนแกกรรมการ และพนักงานระดับตําแหนงตั้งแตผู
อํานวยการฝายขึ้นไป โดยมีการจัดการใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการกํากับการทํางานของธนาคาร คํานึงถึงผลประกอบ
การของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทาง
เศรษฐกิจโดยรวม และตองเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนกําหนด

4.2 การจายคาตอบแทน
4.2.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1. สําหรับกรรมการ กําหนดเปน 3 สวน ดังนี้
1) คาตอบแทนรายเดือน โดยจายใหกรรมการที่ดํารงตําแหนง
ดังนี้
• ประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดแก ประธานกรรมการ
บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) ค า เบี้ ย ประชุ ม โดยจ า ยให แ ก ก รรมการตามจํ า นวนครั้ ง ที่
เขารวมประชุม
3) เงิ น บํ า เหน็ จ กรรมการ โดยมี ห ลั ก เกณฑ ก ารจ า ยบํ า เหน็ จ
กรรมการ ดังนี้
• ธนาคารตองมีผลกําไรจากการประกอบการ และ
• ธนาคารตองมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน
4) ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผูถือหุน
กํ า หนดเป น จํ า นวนที่ แ น น อนที่ ว างเป น หลั ก เกณฑ และจะ
กําหนดไวเปนคราวๆ ไป
2. สํ า หรั บ พนั ก งานระดั บ ตํ า แหน ง ตั้ ง แต ผู  อํ า นวยการฝ า ยขึ้ น ไป
ประกอบดวย เงินเดือน เงินชวยเหลือ โบนัส หรือเงินรางวัล และคา
ใชจายประจําเดือน ไดแก คาสึกหรอรถยนต คานํ้ามัน คาโทรศัพท
4.2.2 คาตอบแทนอื่นเปนไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑที่ธนาคาร
กําหนด ไดแก
• คาเบี้ยเลี้ยง / คาที่พัก / คาพาหนะสําหรับการเดินทางไป
ปฏิบัติงานตางจังหวัดและตางประเทศ
• สวัสดิการคารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป ประกัน
ชีวิต
ผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู หรือสิทธิประโยชนอื่น
ตารางแสดงคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนสําหรับคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยในป 2557 เปนเงินรวม 4,045,000 บาท
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1.นายวานิช ไชยวรรณ1
2.นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
3.นายธีระพล ปุสสเด็จ
4.นายศิริชัย สาครรัตนกุล
5.นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี
6.นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส2
7.นายตัน จุน-ฮง
8.นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย3
9.นายวิญญู ไชยวรรณ3
10.นายรอย ออกุสตินัส กุนารา3
11.นายรันวีร์ เดวาน4
รวม

คณะกรรมการ
1,200,000
130,000
130,000
130,000
30,000
100,000
70,000
1,790,000

คณะเจ้าหน้าที่
บริหาร
-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
960,000
480,000
120,000
360,000
1,920,000

คณะกรรมการ
สรรหาฯ
150,000
90,000
75,000
315,000

รวม
1,200,000
1,090,000
760,000
220,000
150,000
175,000
430,000
4,025,000

หมายเหตุ 1. หมายเลข 1 ไม่ขอรับค่าตอบแทนรายเดือน
2. หมายเลข 6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
3. หมายเลข 8, 9, 10 ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมทุกคณะ
4. หมายเลข 11 ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการในปี 2557
ประเภท
ค่าตอบแทนรายเดือน
เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
รวม

จ�ำนวนคน
3
2
2
3

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
19,195,035.52
585,022.00
18,000.00
19,798,057.52

จ�ำนวนคน
-

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
-

ตารางแสดงผลตอบแทนพิเศษในปี 2557
ประเภท
ผลตอบแทนพิเศษ
รวม

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีหุ้น/หุ้นกู้ ในปี 2557
ประเภท
หุ้น/หุ้นกู้
รวม

จ�ำนวนคน
-

ตารางแสดงค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินในปี 2557
ประเภท
ประกันชีวิต
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
รวม

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนคน
5
1
5

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
-

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
24,780
2,787,500
2,812,280
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5. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะให
แตละกลุมไดรับสิทธินั้นอยางเต็มที่บนหลักการของความเปนธรรม โดย
การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ รวมทั้งนโยบาย
ของธนาคารที่เกี่ยวของดังนี้
ผูถือหุน : ธนาคารมุงมั่นที่จะดําเนินงานใหมีผลประกอบการที่ดีเพื่อให
ธนาคารมีการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
พนักงาน : ธนาคารมุงมั่นที่จะสรางและพัฒนาอบรมความรูความสามารถ
ของพนักงานใหมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
มีมาตรฐาน สรางบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานมีความรูสึกวา เพื่อน
รวมงานเสมือนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน รวมถึงใหพนักงานไดมี
โอกาสกาวหนาในหนาที่การงานและไดรับผลตอบแทนที่ดีเหมาะสม อันจะ
กอใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน
ลูกคา : ธนาคารมุงมั่นที่จะใหลูกคาของธนาคารไดรับบริการที่มาจากใจ
ของพนักงาน รวดเร็วและมั่นใจในคุณภาพ ตรงกับความตองการของลูกคา
ตลอดจนสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาและรักษาความสัมพันธอัน
ดีกับลูกคา
คูคา : ธนาคารใหความสําคัญในการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาวและยั่งยืน
เพราะธนาคารแสวงหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ใหความรวมมือ

ในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจรวมกัน เพื่อ
ผลักดันการดําเนินงานของธนาคารใหประสบผลสําเร็จ ตั้งมั่นอยูในความ
ซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมตอคูคา
เจาหนี้ : ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้
โดยควบคุมดูแลใหมีการชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้เงินกูยืม
ทุกประเภทอยางครบถวนตามกําหนดเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
กูยืมเงินตามขอตกลงอยางเครงครัดและจะดําเนินงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจใน
ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดีของธนาคาร
หนวยงานราชการ : ธนาคารมุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
และ/หรือขอกําหนดของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ความรับผิดชอบตอสังคม : ธนาคารดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรมและ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูกับการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
โดยเฉพาะคนไทยในระดับฐานรากผานผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร
อยางตอเนื่อง รวมถึงการบริจาคอุปกรณเพื่อการศึกษา ปฏิทินสําหรับ
ใชในการผลิตอักษรเบลลเพื่อคนตาพิการ รวมทําบุญไถชีวิตโค-กระบือ
เพื่ อ มอบให ธ นาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกรตามพระราชดํ า ริ ณ
โรงฆาสัตว จังหวัดปทุมธานี การจัดอบรมโดยรวมกับสถาบันสอนอาชีพ
ชี้ชองรวย อบรมหลักสูตร “นายพากเพียรสอนใหรวย” แนะเคล็ดลับ
การบริ ห ารจั ด การการเงิ น อย า งถู ก ต อ งและรอบคอบเพื่ อ นํ า ไปใช ใ น
การตอยอดหมุนเวียนกิจการและสรางความมั่นคงใหธุรกิจ

6.การประชุม

รายชื่อ
นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
นายธีระพล ปุสสเด็จ
นายศิริชัย สาครรัตนกุล
นายรันวีร เดวาน *
นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี
นายตัน จุน-ฮง
นางสาวกฤษณา อรามกุลชัย
นายวิญู ไชยวรรณ
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
นายสตีเฟน ทีราดอร บริโอเนส **
หมายเหตุ * กรรมการลาออกระหวางป

คณะกรรมการธนาคาร
12/13
13/13
13/13
7/10
13/13
10/12
13/13
12/13
13/13
3/3

คณะเจาหนาที่บริหาร
9/9
9/9
9/9
-

**กรรมการเขาใหมระหวางป
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คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบ และกําหนดคาตอบแทน
12/12
12/12
6/6
6/9
6/6
5/6
3/3
-
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7. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการธนาคารไดจดั ทําขอกําหนดจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยมุงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมที่สูงที่สุดเพื่อ
ประโยชนของผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ จริยธรรมกรรมการครอบคลุม
หลักการสําคัญที่กรรมการธนาคารตองปฏิบัติ อาทิ ความซื่อสัตยและ
คุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกฎหมาย
นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดทําขอกําหนดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อใชเปน
หลักปฏิบตั สิ าํ หรับผูบ ริหารและพนักงานของธนาคารทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ใิ น
สิ่งที่ถูกตองดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อรวมกัน
สรางและรักษาความนาเชื่อถือรวมถึงความไววางใจของลูกคา ผูถือหุนและ
สาธารณชน
8. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

ธนาคารใหความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิด หรืออาจจะเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกัน
ของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินใหเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนขอกําหนดและหลักเกณฑของทางการใน
การพิจารณาเรื่องที่เกิด หรืออาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน ธนาคารไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎเกณฑของทางการ ซึ่งจะพิจารณารายการ
เหลานี้เสมือนเปนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการผูที่มี
สวนเกี่ยวของตองไมเขารวมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้
จะไมมีการกําหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษไปจากปกติเพื่อกรรมการ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ธนาคารใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและถือเปนนโยบาย
หลั ก ที่ จ ะเสริ ม สร า งให ธ นาคารได พั ฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในให มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารโดยรวม
ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนธุรกิจ เปาหมายและแผนการ
ดําเนินงานไวอยางชัดเจนและเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
และสามารถวัดผลงานได อีกทั้งไดตระหนักดีวา ระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี จะนําไปสูผลประกอบการที่ดีและความเจริญกาวหนาของธนาคาร
โดยมีสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในธนาคารที่ไดกําหนดไวดังนี้

1. การจัดโครงสรางองคกรของธนาคารที่ชัดเจนสอดคลองกับการดําเนิน
ธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของธนาคาร โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของ
กลุมตรวจสอบและกํากับ และผูสอบบัญชีอิสระของธนาคาร เนนการ
พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการและทบทวน สอบทานนโยบายบัญชี
ที่สําคัญรวมถึงการเปดเผยขอมูล
3. การบริ ห ารความเสี่ ย ง ธนาคารได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห าร
ความเสี่ยงเปนอยางยิ่ง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ฝายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งวิเคราะหความเสี่ยงและกําหนดแนวทาง
บริหารควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
4. ธนาคารมีระเบียบปฏิบตั งิ านทีก่ าํ หนดอํานาจ ตลอดจนความรับผิดชอบ
ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานแตละระดับ รวมถึงกระบวนการควบคุม
ในแต ล ะขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารแบ ง แยกหน า ที่ ผู  ป ฏิ บั ติ ง าน
ผูสอบทานและผูอนุมัติออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและเพื่อ
การตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม มีการจัดทําคูมือมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านในแต ล ะขั้ น ตอน เพื่ อ ให ก ระชั บ รวดเร็ ว ภายใต ก าร
ควบคุมที่รัดกุม
5. ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ใชสนับสนุนขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานและการติดตามประเมิน
ผลระบบการควบคุ ม ภายในและดํ า เนิ น การแก ไ ขข อ บกพร อ งที่ มี
นัยสําคัญไดทันทวงที รวมถึงใหขอมูลระบบสารสนเทศที่มีประโยชน
มีความถูกตองครบถวนเปนปจจุบนั ตอการตัดสินใจของคณะกรรมการ
และผูบริหารของธนาคาร
6. กลุมตรวจสอบและกํากับ มีหนาที่ตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงาน
ของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยใชหลักเกณฑ
การพิจารณาตามฐานความเสี่ยงของงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของทางการ นโยบายระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เปนแนวทางในการ
กํ า กั บ และตรวจสอบ รวมทั้ ง การประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแล ซึ่งกลุม
ตรวจสอบและกํากับมีความอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ของแตละฝายงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยอมสงผลใหมีการควบคุมภายในที่ดี
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โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

10. การเปดเผยขอมูลขาวสาร

แมวาธนาคารยังไมไดเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แต
ธนาคารไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลทางตางๆ ของธนาคาร
ผานทางเว็บไซต www.tcrbank.com ไดแก ขอมูลทั่วไปของธนาคาร
รายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูลการดํารงเงินกองทุนตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงขอมูลผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของ
ธนาคารใหแกผูที่สนใจทั่วไปไดรับทราบ

ครอบคลุมถึงความรู ความเขาใจในธุรกิจ เปาหมาย วิสัยทัศน คานิยมหลัก
(Core Values) ของธนาคาร รวมทั้งทักษะ หลักเกณฑ นโยบาย ขอกําหนด
ที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ธนาคารจะปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับความรูและ
ทักษะที่ใชอยูในปจจุบันใหมีความชัดเจน ทันสมัยและนําไปใชในการปฏิบัติ
งานไดดียิ่งขึ้น
14. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

11. การบริหารลูกคาสัมพันธ

ลูกคาคือหัวใจในการดําเนินงานของธนาคาร ดังนั้น การบริหารลูกคา
สัมพันธ คือกระบวนการที่จะทําใหธนาคารเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
ธนาคารจึงไดดําเนินการบริหารลูกคาสัมพันธอยางยั่งยืนภายใตหลักการ
4R คือ Retention (การรักษาฐานลูกคาเดิมใหลูกคาใชบริการอยางตอ
เนื่อง) Relationship (การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาทุกคนใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด) Referral (สรางการยอมรับจากลูกคา จนนําความ
ประทับใจที่ไดรับจากธนาคารไปบอกตอยังบุคคลรอบขาง) และ Recovery
(การแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยมีกระบวนการที่ชัดเจน รวดเร็ว และ
สามารถตรวจสอบได) เพื่อสรางความมั่นใจใหลูกคาเห็นถึงการใหบริการ
ตามปรัชญาที่วา “ทุมเทบริการดวยใจ ฉับไว ไววางใจได”

คณะกรรมการธนาคารให ค วามสํ า คั ญ ต อ การกํ า กั บ ดู แ ลองค ก รตาม
หลักบรรษัทภิบาล โดยกําหนดใหคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทหนาที่
และความรั บผิ ดชอบในการกํ ากั บดู แลการดํ าเนินธุ รกิ จใหเปนไปอยาง
ถู ก ต อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี น โยบายพั ฒ นาจรรยาบรรณของ
พนักงานทุกระดับ

12. การรับเรื่องรองเรียน

ตามโครงสรางธนาคาร ทุกฝายงานจะมีสวนรวมในการกํากับดูแลองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเจาหนาทีบ่ ริหารระดับฝาย (N1) เปนผูร บั ผิดชอบ
การกํ า กั บ ดู แ ลในฝ า ยงานของตนโดยตํ า แหน ง และมี เ จ า หน า ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายให ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ และติ ด ตามการทํ า งานของแต ล ะฝ า ยให
เปนไปตามนโยบาย มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของ
ธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทยและหนวยงานกํากับทางการหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนที่ชัดเจน โปรงใส
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

ภายใตปรัชญาการใหบริการของธนาคารที่วา “ทุมเทบริการดวยใจ ฉับไว
ไววางใจได” ลูกคาของธนาคารตองไดรับการบริการจากพนักงานดวย
ปรัชญาดังกลาว แตถาลูกคาไมไดรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ
ของพนักงาน สามารถเสนอแนะ หรือใหคําติชมไดโดยตรงกับเจาหนาที่
ของธนาคาร หรือศูนยลูกคาสัมพันธ (Call Center) หรือชองทางสังคม
ออนไลนของธนาคาร โดยธนาคารตระหนักดีวา ลูกคาไดเสียสละเวลา
อันมีคาในการใหคําแนะนําหรือติชม เพราะลูกคาไดใหความสําคัญแก
ธนาคาร และต อ งการให ธ นาคารมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการให บ ริ ก าร
ที่ตอบสนองไดตรงใจลูกคา ทุกคําติชมจึงมีกระบวนการแกไขในเวลาที่
ธนาคารกําหนด

การมีระบบการกํากับดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพเปนการสงเสริมใหธนาคาร
มี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น เสริ ม สร า งความเชื่ อ มั่ น แก ผู  ฝ ากเงิ น คู  ค  า
พันธมิตรธุรกิจ เปนรากฐานแหงการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนรวมกันของ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมถึงสังคมและประเทศชาติ

และเพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และระดับความ
เสี่ยงของกิจกรรมตางๆ กลุมตรวจสอบและกํากับ จะทําหนาที่กํากับดูแล
ใหมีการปฏิบัติงานตามระดับความเสี่ยงและระเบียบที่เกี่ยวของ

13. การพัฒนาองคกร

การพัฒนาบุคลากรในป 2557 ธนาคารมีเปาหมายที่จะจัดทําหลักสูตร
มาตรฐาน (Compulsory Program) สําหรับพนักงานแตละระดับ เชน
พนักงานใหม พนักงานระดับหัวหนางาน เปนตน หลักสูตรมาตรฐานนี้จะ

รายงานประจําปี 2557

รายงานทางการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินของธนาคารโดยถูกตอง
ตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และหลั ก การบั ญ ชี
ที่ รั บ รองทั่ ว ไป โดยใช น โยบายการบั ญ ชี ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสมํ่ า เสมอ
และเหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล
ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อยางเพียงพอ ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาธนาคารมีฐานะ
มั่ น คงและสามารถป อ งกั น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากสภาวะเศรษฐกิ จ ที่
ไมปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง ประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระทั้ ง สิ้ น เป น ผู  ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุ ม ภายในและ
การเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางครบถวน เพียงพอและ
เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได แ สดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ
เรื่องดังกลาวตามที่ปรากฏไวในรายงานประจําปนี้แลว

คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑและการกํากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให
มั่ น ใจได อ ย า งมี เ หตุ ผ ลว า ข อ มู ล ทางการเงิ น มี ค วามถู ก ต อ งครบถ ว น
แสดงให เ ห็ น ฐานะการเงิ น โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรในสาระสํ า คั ญ ตาม

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวา ธนาคารไดมีการเปดเผยขอมูล
ดวยความโปรงใสเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสรางความ
เชื่ อ มั่ น อย า งมี เ หตุ ผ ลต อ ความเชื่ อ ถื อ ได ข องงบการเงิ น ของธนาคาร
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ

รายงานประจําปี 2557

60

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย อ ย จํ า กั ด
(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบ
3. Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายรงค หิรัญพานิช ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ระหวางป 2557 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบจาก Mr. Ranvir
Dewan เปน Mr. Stephen Tirador Briones ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2557
(ตามมติคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2557 วันที่ 23 กันยายน 2557)
เนื่องจาก Mr. Ranvir Dewan ขอลาออกจากการเปนกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในป 2557 ไดมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 12 ครั้ง และไดรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
ธนาคารเปนประจําทุกเดือน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2557 มีดังนี้
1. รายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินประจํางวดครึ่งปและประจําป งบดังกลาวไดจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ รั บ รองทั่ ว ไป การสอบทาน
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พิ จ ารณาความถู ก ต อ งครบถ ว นและเชื่ อ ถื อ ได
ของข อ มู ล ความเพี ย งพอของการเป ด เผยข อ มู ล ตลอดจนพิ จ ารณา
ผลการตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ และแผนในการบริหาร
ความเสี่ ย งของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได ป ระชุ ม ร ว มกั บ
ผูสอบบัญชีและผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ
2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจําปและการกํากับดูการปฏิบตั งิ านของฝายตรวจสอบ ทัง้ นี้ ไดพจิ ารณา
ประเด็นความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากร รวมถึงความเปนอิสระ
ในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน โดยมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานทุกไตรมาส ไดพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคาร
แหงประเทศไทยและของผูสอบบัญชี เพื่อประเมินสภาพของระบบการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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ควบคุมภายในของธนาคาร รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานเปนประจําทุกไตรมาส
3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
พิจารณาอนุมตั แิ ผนกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑประจําป และติดตามงาน
การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางใกลชิด เพื่อใหธนาคารมีการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดของทางการและกฎระเบียบของธนาคาร
4. การสอบทานสินเชื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบกับแผนงานสอบทานสินเชื่อประจําป กอนนํา
เสนอตอคณะกรรมการธนาคารและรับทราบเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อ
ผลการสอบทาน และติดตามการแกไขประเด็นที่พบจากการสอบทาน
เพื่อใหกระบวนการสินเชื่อของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ
5. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยติดตามผลจากกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารในดานตางๆ มีความเหมาะสมและความเสี่ยงอยูในระดับที่
ยอมรับได

6. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
สอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส การเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตองเพียงพอและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานกอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร
7. ผูสอบบัญชี
พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและเสนอความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุม
ผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบได ป ระเมิ น ผลและสอบทานทุ ก ด า นแล ว
มี ค วามเห็ น ว า การบริ ห ารงานโดยรวมของธนาคารเป น ไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาล โดยผูบริหารมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของธนาคาร มีการบริหารปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ
และมี ก ระบวนการตรวจสอบที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนมีการสอบทานสินเชื่อและกํากับการปฏิบัติงานเปนไป
ตามนโยบายที่ธนาคารกําหนด และเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของทางการ ตลอดจนมีการดูแลใหมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดมา

นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ ผูถือหุนของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย
จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง ประกอบด ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะธนาคาร และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น

ขาพเจาเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า พเจาไดรบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย
ถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว
จากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง กํ า หนดให ข  า พเจ า ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนด
ด า นจรรยาบรรณ รวมถึ ง วางแผนและปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให
ไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการ
สอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ

กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงค ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอ
งบการเงินโดยรวมของงบการเงิน

ความเห็น

ข า พเจ า เห็ น ว า งบการเงิ น ข า งต น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 ซึ่งอธิบายถึงการ
ปรับปรุงงบการเงินปกอนเกี่ยวกับการบันทึกสํารองการจายโดยใชหุน
เปนเกณฑ โดยธนาคารไดปรับงบการเงินปกอนที่แสดงเปนตัวเลขเปรียบ
เทียบแลว ทั้งนี้ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมไดมีเงื่อนไขในเรื่องนี้
เรื่องอื่น

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (กอนปรับปรุง)
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.
2557 โดยไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ
สินทรัพย

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพย ไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยอื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย

…………………………………………..กรรมการ
(นายวิญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8
9
10

11
12
13
14
15
6, 16
17

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พันบาท

ปรับปรุงใหม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พันบาท

ปรับปรุงใหม
1 มกราคม
พ.ศ. 2556
พันบาท

516,596
761,393
4,193,921
-

515,968
335,236
4,505,092
571,495

569,196
1,697,109
2,040,517
571,495

23,051,618
125,360
23,176,978
(754)
(769,883)
(73,865)
22,332,476
10,649
135,641
100,097
64,753
140,401
28,255,927

20,113,519
99,668
20,213,187
(1,605)
(592,574)
(20,337)
19,598,671
13,789
103,769
83,289
42,453
133,853
25,903,615

17,920,789
96,674
18,017,463
(3,666)
(319,320)
(13,634)
17,680,843
33,227
82,975
69,297
35,889
82,171
22,862,719

…………………………………………..กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
รายงานประจําปี 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พันบาท

ปรับปรุงใหม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พันบาท

ปรับปรุงใหม
1 มกราคม
พ.ศ. 2556
พันบาท

24,152,404
1,167,552
27,788
-

21,756,802
1,326,180
46,245
14,500

18,797,952
1,715,871
59,252
34,500

36,581
357,044
25,741,369

16,183
267,320
23,427,230

37,537
280,480
20,925,592

3,000,000

3,000,000

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานหลังออกจากงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 312,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนสามัญ 250,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน)
รวมสวนของธนาคาร
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
…………………………………………..กรรมการ
(นายวิญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

18
19
20
21
22

24
3,125,000
3,000,000

3,000,000

6

8,562
5,948

5,775
3,035

2,500,000
1,925
1,850

25
6

2,300
(502,252)
2,514,558
2,514,558
28,255,927

2,300
(534,725)
2,476,385
2,476,385
25,903,615

2,300
(568,948)
1,937,127
1,937,127
22,862,719

…………………………………………..กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2556
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2556
พันบาท

2,224,379
(790,037)
1,434,342
141,788
(41,492)
100,296
56,657
181
95,065
1,686,541

2,194,860
(774,356)
1,420,504
133,761
(41,867)
91,894
(1,116)
143,856
1,655,138

2,028,800
(789,572)
1,239,228
128,916
(33,784)
95,132
61,833
181
27,433
1,423,807

1,762,620
(752,598)
1,010,022
106,630
(28,785)
77,845
(1,116)
18,000
22,767
1,127,518

(748,397)
(8,615)
(208,802)
(49,629)
(32,292)
(182,452)
(1,230,187)
(418,425)
37,929
9,472
47,401

(590,452)
(9,702)
(175,051)
(42,340)
(197,034)
(104,982)
(1,119,561)
(546,129)
(10,552)
9,266
(1,286)

(690,846)
(8,554)
(197,719)
(48,468)
(28,855)
(103,013)
(1,077,455)
(316,380)
29,972
12,101
42,073

(482,390)
(9,612)
(154,425)
(39,661)
(69,789)
(75,507)
(831,384)
(295,983)
151
12,302
12,453

หมายเหตุ
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

…………………………………………..กรรมการ
(นายวิญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

29
30
31
31
32

6

33
6, 35

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

…………………………………………..กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
รายงานประจําปี 2557
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของธนาคาร
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของธนาคาร
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุนของผูถือหุนธนาคาร
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

6, 39

…………………………………………..กรรมการ
(นายวิญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
พันบาท

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2556
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2556
พันบาท

3,640

1,481

3,641

1,481

(12,000)
1,672
(6,688)
40,713

30,472
(6,390)
25,563
24,277

(12,000)
1,672
(6,687)
35,386

27,212
(5,738)
22,955
35,408

47,401
1
47,402

(1,286)
(1,286)

42,073
42,073

12,453
12,453

40,713
1
40,714

24,277
24,277

35,386
35,386

35,408
35,408

0.16

0.00

0.14

0.05

…………………………………………..กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
รายการปรับปรุงปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ปรับปรุงแลว
เพิ่มหุนสามัญ
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม (ปรับปรุงใหม)
บริษัทยอยจายเงินปนผลใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
รายการปรับปรุงปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่ปรับปรุงแลว
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมจากการขายบริษัทยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายงานประจําปี 2557
6
6

6
6
24

หมายเหตุ
1,925
1,925
3,850
5,775
5,775
5,775
2,787
8,562

3,000,000

สํารองการจาย
โดยใชหุน
เปนเกณฑ
พันบาท

2,500,000
2,500,000
500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
-

ทุนที่ออก
และชําระแลว
พันบาท

2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300

1,850
1,850
1,185
3,035
3,035
3,035
2,912
5,947

(479,790)

(539,143)
(1,540)
(540,683)
23,092
(517,591)
(512,971)
(4,620)
(517,591)
37,801

สวนของธนาคาร
องคประกอบอื่น
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ของสวนของ
เจาของ -สวนเกิน
ทุน (ตํ่ากวาทุน)
จากการ จัดสรรแลว
เปลี่ยนแปลง
ทุนสํารอง ยังไมไดจัดสรร
มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย
(ขาดทุน)
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ปรับปรุงใหม
งบการเงินรวม

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

2,537,019

1,965,007
385
1,965,392
500,000
3,850
24,277
2,493,519
2,492,364
1,155
2,493,519
2,787
40,713

รวมสวน
ของธนาคาร
พันบาท

1,965,006
385
1,965,391
500,000
3,850
24,277
(1)
2,493,517
2,492,362
1,155
2,493,517
2,787
40,714
1
2,537,019

1
-

รวม
พันบาท
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
1

สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจ
ควบคุม
พันบาท
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

…………………………………………..กรรมการ
(นายวิญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
รายการปรับปรุงปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ที่ปรับปรุงแลว
เพิ่มหุนสามัญ
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
รายการปรับปรุงปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ที่ปรับปรุงแลว
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,035
2,913
5,948

5,775
2,787
8,562
3,000,000
3,000,000
6

…………………………………………..กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

6

1,850
1,185
3,035
3,035
-

1,850
-

1,925
3,850
5,775
5,775

1,925

2,500,000
500,000
3,000,000
3,000,000
-

2,500,000
-

สํารองการ
จาย
โดยใชหุน
เปนเกณฑ
พันบาท

2,300
2,300

2,300
2,300
2,300
-

2,300
-

ยังไมได
จัดสรร
(ขาดทุน)
พันบาท

(534,725)
32,473
(502,252)

(568,948)
34,223
(534,725)
(530,105)
(4,620)

(567,408)
(1,540)

ปรับปรุงใหม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องคประกอบอื่นของ
กําไรสะสม
สวนของเจาของ สวนเกินทุน (ตํ่ากวาทุน) จัดสรรแลว
จากการเปลี่ยนแปลง ทุนสํารอง
มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย
พันบาท
พันบาท

6
24

6

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชําระแลว
หุนสามัญ
พันบาท

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

2,476,385
2,787
35,386
2,514,558

1,937,127
500,000
3,850
35,408
2,476,385
2,475,230
1,155

1,936,742
385

รวม
พันบาท
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
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งบกระแสเงินสด
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
สวนเกิน (สวนตํ่า) กวามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจําหนายสุทธิ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย ไมมีตัวตนอื่น
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผล
เงินสดรับเงินปนผล
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได
เงินสดจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินใหสินเชื่อ
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจําปี 2557

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

37,929

(10,552)

364,897
539,425
41,879
35,703
(41,090)
(44,458)
(4,570)
1,116
(52,087)
(13,010)
60,521
(5,353)
31
1,265
53,528
6,704
9,894
8,284
2,787
3,850
(1,434,342) (1,420,504)
2,185,558 2,194,410
(740,193)
(744,776)
(181)
181
5,808
(11,071)
(19,171)
396,021

616,391

(429,804) 1,362,062
(2,850,395) (2,047,656)
(55,059)
(32,592)
(43,854)
(48,252)
2,369,581
(323,628)
(18,457)
(14,500)
(1,559)
64,779
(906,875)

3,037,695
(844,691)
(13,007)
(20,000)
(76,330)
1,933,620

29,972

151

262,852
289,279
31,741
39,493
(41,090)
(44,458)
(4,570)
1,116
(57,263)
(80,341)
(24,057)
29
1,722
1,266
53,528
6,704
8,398
5,858
2,787
3,850
(1,239,228) (1,010,022)
1,992,029 1,750,683
(722,894)
(739,442)
(181)
(18,000)
18,181
5,808
(1,998)
(4,140)
246,115

271,648

(429,145) 1,361,873
(2,939,203) (2,209,453)
13,980
43,494
(23,171)
(27,854)
2,395,602
(158,628)
(18,457)
(14,500)
27,440
(899,967)

2,958,850
(389,691)
(13,007)
(20,000)
(47,300)
1,928,560
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหนายหรือไถถอนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพย ไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

(10,202,070) (6,588,947) (10,202,070) (6,588,947)
10,562,542 4,169,195 10,562,542 4,169,195
626,651
(48,010)
626,651
(63,761)
(63,203)
(43,091)
7,489
76
(23,401)
(19,899)
(23,401)
(18,945)
907,450 (2,487,661)
900,595 (2,481,788)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

575
516,021
516,596

500,000
(1)
499,999
(54,042)
570,063
516,021

628
515,968
516,596

500,000
500,000
(53,228)
569,196
515,968

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ทรัพยสินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับชําระหนี้
เจาหนี้จากการซื้ออุปกรณ
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย ไมมีตัวตน
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพย

(2,913)
330,214
2,114
1,613
137

4,903
22,499
1,213
8,610
7,330

(2,913)
224,044
2,114
1,613
137

4,903
22,499
1,213
8,610
7,330

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

…………………………………………..กรรมการ
(นายวิญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

…………………………………………..กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุขอ
1
ขอมูลทั่วไป
2
นโยบายการบัญชี
3
การบริหารความเสี่ยง
4
ประมาณการและขอสมมติฐานทางการบัญชีที่สําคัญ
5
การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
6
การปรับปรุงงบการเงินปกอน
7
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
8
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ
9
เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ
10 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
11 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
12 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
13 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
14 อาคารและอุปกรณสุทธิ
15 สินทรัพย ไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
16 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
17 สินทรัพยอื่นสุทธิ
18 เงินรับฝาก
19 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
20 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
21 ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานหลังออกจากงาน

หนา
72
72
85
91
93
93
95
96
97
98
103
104
104
105
106
107
108
109
109
110

หมายเหตุขอ
22 หนี้สินอื่น
23 สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
24 ทุนเรือนหุน
25 ทุนสํารองตามกฎหมาย
26 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด
27 เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย
28 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญ
จําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ
29 รายไดดอกเบี้ย
30 คาใชจายดอกเบี้ย
31 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
32 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
33 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
34 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
35 ภาษีเงินได
36 ภาระผูกพันในสัญญาเชาดําเนินงาน
37 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
38 ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและ
ผูมีอํานาจในการจัดการ
39 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
40 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน

110

รายงานประจําปี 2557

หนา
111
112
112
112
113
114
115
115
115
116
116
117
117
117
119
119
122
122
122
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1 ขอมูลทั่วไป

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และ
ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ธนาคารไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการดําเนินการจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และไดเปดดําเนินการเปนธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย เมื่อวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2550 โดยไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย จากเดิมชื่อ “บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไทยเคหะ จํากัด (มหาชน)” เปน “ธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)”
สํานักงานใหญตั้งอยูที่ อาคาร ไทยประกันชีวิต เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก และอาคาร อาร เอส ทาวเวอร ชั้น 10 ชั้น 17 ชั้น 25 ชั้น 26 ชั้น 37 และ
ชั้น 41 เลขที่ 121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ธุรกิจหลักของธนาคารคือ การใหบริการทางการเงิน ภายในขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
ธนาคารมีบริษัทยอย คือ บริษัท ธนบรรณ จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู
ที่อาคาร อาร เอส ทาวเวอร ชั้น 25 เลขที่ 121/76 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถจักรยานยนต ธนาคารไดจําหนายบริษัทยอยในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
2 นโยบายการบัญชี

นโยบายบัญชีที่สําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดังตอไปนี้
2.1 เกณฑ ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารได จั ด ทํ า ขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทยภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 การแสดงรายการ
ในงบการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสด) ได
ทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส.11/2553 เรื่อง “การจัดทําและการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
งบการเงิ น นี้ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น โดยใช เ กณฑ ร าคาทุ น เดิ ม ในการวั ด มู ล ค า ขององค ป ระกอบของงบการเงิ น ยกเว น เรื่ อ งที่ อ ธิ บ ายในนโยบาย
การบัญชีในลําดับตอไป
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินคือเงินบาท
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่จําหนายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ไดถูกรวมไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สวนกําไรจากการจําหนาย
เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไดถูกรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไม
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจากธนาคารไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงเดียวแลวในระหวางป
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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ดังนั้น จึงไมแสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อการเปรียบเทียบ
การจั ด ทํ า งบการเงิ น ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย กํ า หนดให ใ ช ป ระมาณการทางบั ญ ชี ที่ สํ า คั ญ และ
การใช ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู  บ ริ ห ารซึ่ ง จั ด ทํ า ขึ้ น ตามกระบวนการในการนํ า นโยบายการบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ไปถื อ ปฏิ บั ติ และต อ งเป ด เผย
เรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือเกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษจั ด ทํ า ขึ้ น จากงบการเงิ น ตามกฎหมายที่ เ ป น ภาษาไทย ในกรณี ที่ มี เ นื้ อ ความขั ด แย ง กั น หรื อ มี ก ารตี ค วาม
ในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความที่เกี่ยวของซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวของกับธนาคาร มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่อง สินทรัพย ไมมีตัวตน
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเชา
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพย ไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

ผูบริหารของธนาคารไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความดังกลาว
จะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวของกับธนาคารและยังไมไดนํามาใชกอนวันถือปฏิบัติ
ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญตอธนาคาร มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ผูบริหารของธนาคารไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงดังกลาว
จะไม มี ผ ลกระทบที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ต อ งบการเงิ น ที่ นํ า เสนอยกเว น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ปรับปรุงและลดความซํ้าซอนของคํานิยามของมูลคายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิยามและแหลงขอมูลในการวัดมูลคายุติธรรม และ
การเปดเผยขอมูลสําหรับใชในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผูบริหารอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฉบับนี้
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ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญ มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย ไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย ไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดลอม
เรือ่ ง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

ผูบริหารของธนาคารไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความ
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยตอ) ที่กิจการเปนผูออกและ
สัญญาประกันภัยตอที่กิจการถือไว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคาร
2.3 การรับรูรายได
(ก) รายไดดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ
ธนาคารรั บ รู  ร ายได ด อกเบี้ ย ตามเกณฑ ค งค า ง โดยธนาคารจะหยุ ด รั บ รู  ต ามเกณฑ นี้ สํ า หรั บ ลู ก หนี้ ที่ ค  า งชํ า ระดอกเบี้ ย เกิ น กว า
สามเดื อ นนั บ จากวั น ที่ ค รบกํ า หนดชํ า ระหรื อ มี ค วามไม แ น น อนเกี่ ย วกั บ การชํ า ระหนี้ โดยจะใช เ กณฑ ก ารรั บ ชํ า ระเงิ น แทน และ
ธนาคารยั ง ได บั น ทึ ก ยกเลิ ก รายได สํ า หรั บ ดอกเบี้ ย จากเงิ น ให กู  ยื ม ที่ ค  า งชํ า ระดั ง กล า วที่ ธ นาคารบั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป น รายได แ ล ว
ออกจากบัญชีเพื่อใหเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารจะรับรูรายไดตามเกณฑ
คงคางไดใหมเมื่อลูกหนี้ไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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(ข) รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมโดยรับโอนลูกหนี้ (แฟกเตอริง)
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟกเตอริงโดยใชเกณฑคงคาง ยกเวนรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟกเตอริงที่ผิดนัดชําระนับแต
วันที่ครบกําหนดชําระเกินกวาสามเดือนโดยจะใชเกณฑการรับชําระเงินแทน
ธนาคารได บั น ทึ ก ยกเลิ ก รายได สํ า หรั บ ดอกเบี้ ย จากลู ก หนี้ แ ฟ ก เตอริ ง ที่ ธ นาคารบั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป น รายได แ ล ว ออกจากบั ญ ชี
เมื่อลูกหนี้เปนลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาสามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ เพื่อใหเปนไปตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหมเมื่อลูกหนี้ไดชําระเงินตน
และดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว
(ค) รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและลิสซิ่ง
รายไดจากการใหเชาซื้อและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเปนรายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง รายไดดอกเบี้ยจาก
การใหเชาซื้อและลิสซิ่งที่คางชําระเกินกวาสามเดือนนับตั้งแตวันครบกําหนดชําระรับรูตามเกณฑการรับชําระเงิน
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยได บั น ทึ ก ยกเลิ ก รายได สํ า หรั บ ดอกเบี้ ย จากการให เ ช า ซื้ อ และลิ ส ซิ่ ง ที่ บั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป น รายได แ ล ว ออกจาก
บั ญ ชี เมื่ อ ลู ก หนี้ เ ป น ลู ก หนี้ ที่ ค  า งชํ า ระเงิ น ต น หรื อ ดอกเบี้ ย เกิ น กว า สามเดื อ นนั บ จากวั น ที่ ค รบกํ า หนดชํ า ระ เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารและบริษัทยอยจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหม
เมื่อลูกหนี้ไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว
(ง) รายไดดอกเบี้ย สวนลด และเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
การรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรัพยถือตามเกณฑคงคางและรับรูรายไดเงินปนผลเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผลสวนลดรับ
ลวงหนาจากการซื้อลดตั๋วเงินและรายไดรับลวงหนาอื่นรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา
(จ) กําไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อไดโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของในทรัพยสินรอการขายใหกับผูซื้อแลว
2.4 การรับรูคาใชจาย
(ก) คาใชจาย
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูคาใชจายโดยใชเกณฑคงคาง
(ข) คานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มทําสัญญาเชาซื้อและลิสซิ่ง
ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกทําสัญญาเชาซื้อและลิสซิ่งสําหรับสัญญาเชาซื้อและลิสซิ่ง
ที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนสวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อและทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยแสดง
หั ก จากรายได ด อกเบี้ ย จากสั ญ ญาเช า ซื้ อ และลิ ส ซิ่ ง ตลอดอายุ ข องสั ญ ญา สํ า หรั บ สั ญ ญาเช า ซื้ อ ที่ ทํ า ขึ้ น ก อ นวั น ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2551 ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บของธนาคาร ทั้งนี้เปนไปตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและ
บริษัทโฮลดิ้งสที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจการเงิน
2.6 เงินลงทุน
เงิ น ลงทุ น ของธนาคารประกอบดว ย ตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่ ง ธนาคารได จั ด ประเภทเป น หลั ก ทรั พ ย เ พื่อ ค า หลั ก ทรั พ ย เ ผื่อ ขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงายที่ไดมาเพื่อถือไวในระยะสั้นและธนาคารมี
วัตถุประสงคที่จะขายเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย จัดประเภทเปนหลักทรัพยเพื่อคาและแสดงดวยมูลคายุติธรรม
กําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม และกําไรและขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพยนี้รับรูเปนกําไร (ขาดทุน)
สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถถือไวจนครบกําหนด จัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุน
ตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้ตัดจําหนาย โดยวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้นั้น
ตราสารหนี้และตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงายและไมไดจัดประเภทไวเปนหลักทรัพยที่จะถือจนครบ
กําหนดหรือหลักทรัพยเพื่อคาหรือเงินลงทุนในบริษัทยอยจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงดวยมูลคายุติธรรมสุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคา (ถามี) ธนาคารบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเปนรายการในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งมีการจําหนายหลักทรัพยนั้นไป โดยบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว
ในกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปและแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนเผื่อขายบันทึกเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อธนาคารประเมินวาเงินลงทุนเกิดการดอยคา จะบันทึกคาเผื่อการดอยคาเพื่อรับรูผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยวิธี Settlement Date และคํานวณราคาทุนของเงินลงทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ตราสารหนี้ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้อื่นที่ออกจําหนายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคา
ยุติธรรมคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพรในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงินอื่นแลวแต
กรณี
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแสดงเปน
รายการในสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท
2.7 เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริ ษั ท ย อ ยหมายถึ ง กิ จ การที่ ธ นาคารมี อํ า นาจในการควบคุ ม นโยบายการเงิ น และการดํ า เนิ น งาน และโดยทั่ ว ไปแล ว ธนาคารจะถื อ หุ  น
ที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในการประเมินวาธนาคารมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม ธนาคารพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิ
ในการออกเสียงที่เปนไปไดที่ธนาคารสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการ
อื่นถืออยูดวย ธนาคารรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินตั้งแตวันที่ธนาคารควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมจะหมดไป
ธนาคารบั น ทึ ก การซื้ อ บริ ษั ท ย อ ยด ว ยวิ ธี ก ารซื้ อ และแสดงต น ทุ น ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ที่ จ  า ยไปหรื อ ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม
ของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซึ่งธนาคารตองรับผิดชอบตั้งแตวันที่ไดบริษัทยอยมา รวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวกับ
การซื้อบริษัท สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไดจากการซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษัทยอย
นั้น ที่มูลคายุติธรรมโดยรวมสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวย
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ธนาคารจะไดรับจะบันทึกเปนคาความนิยม
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
รายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการ
ในกลุมบริษัท จะถูกตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งธนาคารพิจารณาแลววามีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา
ธนาคารจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในกรณีที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงดวยวิธีราคาทุน
ในที่นี้การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่จําหนายจะบันทึกเปนกําไรและขาดทุน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.8 เงินใหสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินตนรวมดอกเบี้ย
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินแสดงดวยยอดเงินตนรวมคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อแรกเริ่มทําสัญญารอตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินตน
รายไดรอตัดบัญชีแสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย

รายงานประจําปี 2557

80

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.9 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารและบริษัทยอยพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายบัญชี
หรือรายลูกหนี้ก็ได โดยธนาคารและบริษัทยอยเลือกพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายลูกหนี้ กลาวคือ ธนาคารและ
บริษัทยอยพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รายหนึ่งในระดับคุณภาพที่ตํ่าสุดของลูกหนี้รายนั้น กรณีที่ไมสามารถแยกวัตถุประสงค
การกูยืมไดและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นดังกลาว นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยไดดําเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ธนาคารและบริษั ทย อยพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญขั้ นตํ่ าตามหลั กเกณฑการตั้ งค าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสู ญที่กํ าหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และเรื่อง แนวนโยบาย
การประเมินหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการชําระหนี้ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมถึงการ
วิเคราะหและประเมินฐานะลูกหนี้แตละราย โดยอาศัยประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ
ธนาคารและบริษัทยอยพิจารณากันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามอัตรารอยละที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับ
ผลตางของยอดหนี้คงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือผลตางของยอดหนี้คงคางตาม
บัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยไดพิจารณา
ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เพิ่ ม เติ ม จากหลั ก เกณฑ ขั้ น ตํ่ า ที่ กํ า หนดโดยธนาคารแห ง ประเทศไทย และได คํ า นึ ง ถึ ง ผลสู ญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
เพิ่ ม เติ ม จากการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และกฎหมาย รวมทั้ ง ป จ จั ย ด า นอื่ น ๆ ที่ อ าจกระทบความสามารถของลู ก หนี้ เ งิ น ให สิ น เชื่ อ
ในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกูยืม
การตัดจําหนายหนี้สูญกระทําตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
หนี้สูญที่ไดรับคืนบันทึกเปนรายไดจากการดําเนินงานอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.10 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารและบริษัทยอยใชวิธีในการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ การลดเงินตนและหรือดอกเบี้ย
คางรับ การรับโอนสินทรัพย และการรับโอนสวนไดเสียในสวนของเจาของของลูกหนี้
ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยหรือสวนไดเสียในสวนของเจาของที่ไดรับโอนจากการชําระหนี้ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือ
สวนไดเสียที่ไดรับหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย (ถามี) หรือมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยคางรับ) แลวแตมูลคาใด
จะตํ่ากวา
ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสรางหนี้คํานวณจากมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และบันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้
สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดการปรับโครงสรางหนี้
คาธรรมเนียมตามกฎหมายและคาใชจายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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2.11 ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายนอกจากรถยึดคืนแสดงดวยมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งถือตามราคาประเมิน
ลาสุดสุทธิจากประมาณการคาใชจายในการขาย
รถยึดคืนแสดงดวยมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางจํานวนเงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับและภาษีมูลคาเพิ่มที่นําสงกรมสรรพากรแลวหรือมูลคายุติธรรม
ของรถดังกลาวสุทธิจากตนทุนและคาใชจายในการขาย โดยมูลคายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายได
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของทรัพยสินรอการขายเกิดการดอยคา ธนาคารและบริษัทยอยจะรับรูคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
ทั้งจํานวน
กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการจํ า หน า ยทรั พ ย สิ น รอการขายรั บ รู  เ มื่ อ มี ก ารจํ า หน า ยโดยแสดงรวมอยู  ใ นรายได จ ากการดํ า เนิ น งานอื่ น
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.12 อาคาร อุปกรณ และคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนภายหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้น
และคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชีของ
ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่นๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังตอไปนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคารเชา
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

10
3-5
5
5

ป
ป
ป
ป

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสม
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพย
กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.13 สินทรัพย ไมมีตัวตนและการตัดจําหนาย
สินทรัพย ไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชน ไมทราบแนนอนแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
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สินทรัพย ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายสินทรัพย ไมมีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป หรือตามอายุสัญญาคงเหลือ
คาตัดจําหนายที่เกิดขึ้นรับรูเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.14 สิทธิการเชา
สิทธิการเชาตามสัญญาเชาแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม ซึ่งรายการแสดงเปนสินทรัพยอื่น
การตัดจําหนายสิทธิการเชา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา ซึ่งมีอายุระหวาง 3 - 20 ป
คาตัดจําหนายที่เกิดขึ้นรับรูเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.15 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว
สั ญ ญาเช า สิ น ทรั พ ย ซึ่ ง ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยเป น ผู  รั บ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป น เจ า ของเกื อ บทั้ ง หมดถื อ เป น
สัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหได
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปน
หนี้สินอื่น สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญถือเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
2.16 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารและบริษัทยอยจะรับรูประมาณการหนี้สินก็ตอเมื่อ ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่
จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ
ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทยอยคาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหาก
เมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน
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ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ กลุมบริษัทกําหนดความนาจะเปนที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันเหลา
นั้น โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แมวาความเปนไปไดคอนขางแนที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระ
ผูกพันบางรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
ธนาคารจะวั ด มู ล ค า ของจํ า นวนประมาณการหนี้ สิ น โดยใช มู ล ค า ป จ จุ บั น ของรายจ า ยที่ ค าดว า จะต อ งนํ า มาจ า ยชํ า ระภาระผู ก พั น โดย
ใช อั ต ราก อ นภาษี ซึ่ ง สะท อ นถึ ง การประเมิ น สถานการณ ต ลาดในป จ จุ บั น ของมู ล ค า ของเงิ น ตามเวลาและความเสี่ ย งเฉพาะของหนี้ สิ น
ที่กําลังพิจารณาอยู การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลาจะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
2.17 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ สํ า หรั บ พนั ก งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง บริ ห าร
จั ด การโดยผู  จั ด การกองทุ น ที่เ ป น หนว ยงานภายนอก โดยธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยและพนั ก งานจะจ า ยเงิ น สมทบเข า กองทุน ตามอั ต รา
ที่กําหนดไวซึ่งพนักงานจะไดรับประโยชนดังกลาวตามขอบังคับของกองทุน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดเปนโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินที่ธนาคารและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะรับรูเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงวดที่พนักงานไดใหบริการ
โครงการผลประโยชน
ธนาคารและบริษัทยอยจัดใหมีโครงการผลประโยชนเพื่อจายใหแกพนักงานตามขอตกลงของการจางงาน การประมาณการหนี้สินผลประโยชน
ของพนักงานคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชเทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวยวิธีคิดลด
แตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Cost Method) อันเปนประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผล
ประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปจจัยอื่นๆ
ธนาคารและบริษัทยอยรับรูประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชนในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานสุทธิ และรับรูคาใชจายโครงการผลประโยชนเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยรับรูในรายการกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
2.18 เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตามเกณฑคงคาง
2.19 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดปจจุบัน คือ จํานวนภาษีเงินไดที่ธนาคารและบริษัทยอยคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินกับมูลคาของ
สินทรัพยและหนี้สินที่ใชในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกต า งชั่ ว คราวทุ ก รายการ และรั บ รู  สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี สํ า หรั บ ผลแตกต า งชั่ ว คราวเท า ที่ มี ค วามเป น ไปได ค  อ น
ขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน ได โดยมีการทบทวนมูลคาตามบัญชี ณ วันที่
ในรายงาน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกําไรทางภาษีที่จะนํามาใชประโยชนลดลง การกลับรายการจะทําเมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบางสวนหรือทั้งหมดมาใช
ประโยชน ได ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทยอยไมไดรับรูสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการคาความนิยม
ธนาคารและบริษัทยอยคํานวณมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษีที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษี โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผล
บังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดในงวดปจจุบันจะหักกลบกันไดเมื่อธนาคารและบริษัทยอยมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหนี้
สินดังกลาวมาหักกลบกันและธนาคารและบริษัทยอยตั้งใจจะชําระหนี้สินดังกลาวดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยและชําระหนี้สินใน
เวลาเดียวกัน และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับหนวยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
ธนาคารและบริษัทยอยแสดงรายการคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการภาษีเงินไดในงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ ถาภาษีเงินไดที่
เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวดกัน
2.20 สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การใหสิทธิ
ธนาคารมี ก ารจ า ยโดยใช หุ  น เป น เกณฑ ที่ ชํ า ระโดยการให สิ ท ธิ ไ ด รั บ หุ  น ของธนาคารให กั บ ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง บางท า น ธนาคารบั น ทึ ก
สิ ท ธิ ใ นการได รั บ หุ  น ดั ง กล า วเป น ค า ใช จ  า ยตลอดระยะเวลาการให สิ ท ธิ ด  ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ณ วั น ประกาศให สิ ท ธิ แ ละสิ ท ธิ
ที่ ใ ห กั บ ผู  บ ริ ห ารจะบั น ทึ ก ในส ว นของเจ า ของ ราคาใช สิ ท ธิ ข องหุ  น เท า กั บ 10 บาทต อ หุ  น ผู  บ ริ ห ารสามารถใช สิ ท ธิ ไ ด เ มื่ อ เข า เงื่ อ นไข
ที่กําหนดโดยธนาคาร
2.21 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
ธนาคารและบริษัทยอยคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของจํานวน
หุนสามัญที่ชําระแลวและออกจําหนายในระหวางป

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

85

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.22 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยจะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายเมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับมาจากการขายและการขายนั้นตองมีความเปนไปไดสูง
มาก สินทรัพยนั้นจะวัดมูลคาดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคาตามบัญชีที่จะได
รับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวาการใชสินทรัพยนั้นตอไป
3 การบริหารความเสี่ยง

3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของธนาคารและบริษัทยอยมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงดานมูลคา
ยุติ ธรรมอั นเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด านกระแสเงินสดอั นเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ
ความเสี่ยงดานราคา) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความเสี่ยงดานสภาพคลอง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัท
ยอยจึงมุงเนนความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของธนาคาร
และบริษัทยอยใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร สวนงานบริหารเงินของธนาคารและบริษัทยอย
จะชี้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในธนาคารและ
บริษัทยอย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวของไวเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอยางเฉพาะเจาะจง เชน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความ
เสี่ยงการใหสินเชื่อ และใชการลงทุนโดยใชสภาพคลองสวนเกินในการจัดการความเสี่ยง
3.1.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) หมายถึงความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคูสัญญา ไมสามารถชําระหนี้ไดตามเงื่อนไขและ
ขอตกลงตามเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอาจเปนเพราะลูกหนี้หรือคูสัญญาประสบปญหาทางการเงินหรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา
สงผลใหเกิดความเสียหายตอธนาคารและบริษัทยอย ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑทางการเงินทุกประเภท
ทั้งธุรกรรมที่อยูในงบแสดงฐานะการเงิน (On Statement of Financial Position) เชน เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจน
ธุรกรรมที่เปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เชน หนังสือสัญญาคํ้าประกันประเภทตางๆ เปนตน ซึ่งมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือมูลคาตาม
บัญชีของเครื่องมือทางการเงินสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงินและความเสี่ยงของรายการนอก
งบแสดงฐานะการเงินจากการคํ้าประกันการกูยืมและอื่นๆ
ธนาคารและบริษัทยอยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตใหอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยมีเปาหมายเพื่อใหธนาคารและบริษัทยอยสามารถบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ครอบคลุม
นโยบาย โครงสรางองคกร กระบวนการ และระบบงานดานเครดิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคลองกับ
กลยุทธทางธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอย ตลอดจนหลักเกณฑของทางการ
ธนาคารกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะหความเสี่ยงและความสามารถ
ในการชําระหนี้ การปฏิบัติการดานสินเชื่อภายหลังการอนุมัติการทบทวนคุณภาพสินเชื่อ การติดตามคุณภาพสินเชื่อ และการปรับปรุง
แกไขหนี้ของธนาคารอันจะปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาในอนาคต
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ธนาคารมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดานเครดิต โดยการกําหนดกระบวนการอนุมัติใหมีการถวงดุลอํานาจ (Check and
Balance) กําหนดระดับอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Authority) กําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนมาตรฐาน
ในการอํานวยสินเชื่อภายใตกรอบโครงการ (Product Program) กําหนดนโยบายในการรับหลักประกันที่เหมาะสม
3.1.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งของอั ต ราดอกเบี้ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย อั น จะมี ผ ลในทางลบต อ รายได
ดอกเบี้ ย สุ ท ธิ ใ นงวดป จ จุ บั น และในอนาคต ความเสี่ ย งของอั ต ราดอกเบี้ ย นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงสร า งและลั ก ษณะของรายการ
ในสินทรัพย และหนี้สินของธนาคารและบริษัทยอย นอกจากนี้ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกตางกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ระหวางรายการทางดานสินทรัพยและหนี้สิน
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยมี ก ารกํ า หนดการดํ า เนิ น นโยบายปรั บ โครงสร า งฐานะการเงิ น ของธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยให ส อดคล อ ง
กั บ ทิ ศ ทางดอกเบี้ ย ในอนาคต และให เ คลื่ อ นไหวอยู  ใ นกรอบความเสี่ ย งที่ กํ า หนด โดยมี ก ารติ ด ตามการเคลื่ อ นไหวของ
ทิ ศ ทางดอกเบี้ ย และพฤติ ก รรมของลู ก ค า อย า งใกล ชิ ด เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งให ส ะท อ นกั บ ความเป น จริ ง มากที่ สุ ด รวมทั้ ง มี
การติดตามฐานะความเสี่ยงดวยความถี่มากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินอยางมีนัยสําคัญโดยมีการจัดทํา
รายงาน Repricing Gap เพื่อใชในการติดตามความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและประเมินความออนไหวตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net
Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนขางหนา
นอกจากนี้ธนาคารมีการจําลองสถานการณการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารรายไดดอกเบี้ยสุทธิใหมีเสถียรภาพไมวา
ทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ธนาคารสรุประยะเวลาครบกําหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

0-3 เดือน 3 -12 เดือน
พันบาท
พันบาท
สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ*
หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
* เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

เงินใหสินเชื่อ
ไมมี
1-5 ป มากกวา 5 ป ดอยคุณภาพ ภาระดอกเบี้ย
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

213,799 100,247 169,530
1,675,600 1,736,276 724,125
48,765
16,510,878 1,444,480 3,150,230 1,118,927
18,956,032 2,826,666 2,369,706
545,152
13,000 609,400
-

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

-

รวม
พันบาท

826,349

277,817 761,393
9,155 4,193,921
- 23,050,864

-

- 24,152,404
- 1,167,552
27,788
27,788
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556

0-3 เดือน 3 -12 เดือน
พันบาท
พันบาท
สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ*
หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
* เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

เงินใหสินเชื่อ
ไมมี
1-5 ป มากกวา 5 ป ดอยคุณภาพ ภาระดอกเบี้ย
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

3,753
2,179,114 1,397,989 883,981
12,450,117 2,012,892 4,165,450

38,494
853,784

629,671

331,483 335,236
5,514 4,505,092
- 20,111,914

16,399,561 4,212,267 1,144,974
525,310
77,000 723,870
1,200
13,300
-

-

-

- 21,756,802
- 1,326,180
46,245
46,245
14,500

ขอมูลเบื้องตนของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีจําแนกตามอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
6,950,468
16,100,396
23,050,864

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวม

รายงานประจําปี 2557

8,519,394
11,592,520
20,111,914
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ธนาคารมีสนิ ทรัพยทางการเงินทีก่ อ ใหเกิดรายไดและหนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ อ ใหเกิดคาใชจา ย ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณโดยถัวเฉลีย่
ยอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2556 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
ยอดคงเหลือเฉลี่ย
จํานวน
อัตรา
สิบสองเดือน
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
พันบาท
พันบาท
รอยละ
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

738,841
4,391,273
20,770,724

34,399
107,926
1,412,284

4.66
2.46
6.80

22,885,367
1,217,641
11,713

673,990
4,962
496

2.95
0.41
4.23

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556
ยอดคงเหลือเฉลี่ย
จํานวน
อัตรา
สิบสองเดือน
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
พันบาท
พันบาท
รอยละ
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

1,604,051
3,228,423
18,497,206

54,189
92,394
1,616,037

3.38
2.86
8.74

20,874,776
1,447,246
24,084

638,493
11,927
1,030

3.06
0.82
4.28

3.1.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลใหมูลคาของตราสาร
ทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารและบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตราตางประเทศ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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3.1.4 ความเสี่ยงดานตราสารทุน
การลงทุนในตราสารทุนธนาคารประกอบดวยตราสารทุนที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้และเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในกลุมธุรกิจทางการเงินซึ่งถือเปนการลงทุนเชิงกลยุทธของธนาคาร
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกลาวไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนสุทธิจาก
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจะแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ไดเปดเผย
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.6
3.1.5 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือ ความเสี่ยงที่ธนาคารและบริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด เนื่องจาก
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการในอัตราตนทุนและเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคารและบริษัทยอย
ธนาคารและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน โดยการกําหนดใหมีการควบคุมและติดตามสถานภาพของฐานะสภาพคลองอยูเปนประจํา
ตารางแสดงสินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินของธนาคารจําแนกตามระยะเวลาทีค่ รบกําหนดของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
เมื่อทวงถาม
พันบาท
สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ*
หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
* เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

0-3 เดือน 3-12 เดือน
พันบาท
พันบาท

1-5 ป มากกวา 5 ป
พันบาท
พันบาท

280,733 213,486
99,244 167,930
- 1,675,600 1,736,276 724,125
48,765
485,075 1,596,939 859,202 5,999,476 14,110,172
15,987,279 2,968,753 2,826,666 2,369,706
536,652
8,500
13,000 609,400
27,788
-

รายงานประจําปี 2557

-

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา
พันบาท

รวม
พันบาท

- 761,393
9,155 4,193,921
- 23,050,864
- 24,152,404
- 1,167,552
27,788
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556
เมื่อทวงถาม
พันบาท
สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ*
หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
* เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

0-3 เดือน 3-12 เดือน
พันบาท
พันบาท

1-5 ป มากกวา 5 ป
พันบาท
พันบาท

331,518
3,753
2
- 2,179,114 1,397,989 883,981
38,494
387,346 1,264,650 897,015 6,031,690 11,531,213
14,857,573 1,541,988 4,212,267 1,144,974
518,310
7,000
77,000 723,870
46,245
1,200
13,300
-

-

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา
พันบาท

รวม
พันบาท

(37) 335,236
5,514 4,505,092
- 20,111,914
- 21,756,802
- 1,326,180
46,245
14,500

3.2 การประมาณมูลคายุติธรรม
สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลอง ราคาตลาดในตลาดซื้อขายคลองเปนหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม
ตามปกติธนาคารและบริษัทยอยจะตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินที่ถืออยูหรือหนี้สินทางการเงินที่ธนาคารและบริษัทยอย
กําลังจะออกดวยราคาเสนอซื้อปจจุบัน และวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินที่ธนาคารและบริษัทยอยกําลังจะซื้อหรือหนี้สินทางการเงินที่มีอยูดวย
ราคาเสนอขายปจจุบัน หากธนาคารและบริษัทยอยไมสามารถหาราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายในปจจุบันได ธนาคารและบริษัทยอยอาจใชราคา
ซื้อขายลาสุดเมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจไมเปลี่ยนอยางเปนสาระสําคัญนับจากวันที่มีการซื้อขายครั้งลาสุดจนถึงวันที่วัดมูลคา หากบริษัท
ทําการจับคูสถานะระหวางสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ธนาคารและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายเปนเกณฑใน
การประเมินมูลคายุติธรรม
สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่ไมสามารถหาราคาตลาดได หรือเครื่องมือทางการเงินที่มีราคาตลาดรองรับ แตตลาดนั้นไมมีคุณสมบัติ
พอที่จะเปนตลาดซื้อขายคลอง เชน ความเคลื่อนไหวของราคาตลาดเกิดขึ้นไมบอยหรือปริมาณการซื้อขายในตลาดมีนอยเมื่อเทียบกับ
ปริ มาณหนวยของเครื่องมือทางการเงิ นที่กําลั งวั ดมู ลคาอยู ทําใหไม สามารถใช ราคาตลาดเปนตั วแทนที่ เชื่อถื อไดของมู ลคายุติธรรม
ธนาคารและบริษัทยอยตองประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาวโดยใชวิธีวัดมูลคาซึ่งใหผลการประมาณที่นาเชื่อถือ
และสมเหตุสมผล เชน ใชวิธีการประมาณการมูลคายุติธรรมที่ใชกันโดยทั่วไปในตลาดการเงินรวมถึงการอางอิงราคาตลาดในปจจุบัน
ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อื่ น ที่ เ หมื อ นกั น หรื อ คล า ยคลึ ง กั น กั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล อ งรองรั บ หรื อ ใช แ บบจํ า ลอง
ในการตีราคาสิทธิเลือกและการวิเคราะหกระแสเงินสดในการนําการวิเคราะหกระแสเงินสดคิดลดมาประยุกตใช ธนาคารและบริษัทยอยตองใช
อัตราคิดลดที่เทียบเทากับอัตราผลตอบแทนของเครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไข ลักษณะ ระยะเวลาที่เหลืออยู ความนาเชื่อถือของลูกหนี้และ
สกุลเงินที่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินมาพิจารณา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประมาณการมูลคายุติธรรมของตราสารการเงินของธนาคาร มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สินทรัพยทางการเงิน

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

516,596
761,393
4,193,921
22,332,476

516,596
761,393
4,200,612
22,332,476

515,968
335,236
4,505,092
19,598,671

515,968
335,236
4,505,092
19,598,671

24,152,404
1,167,552
27,788
-

24,152,404
1,167,552
27,788
-

21,756,802
1,326,180
46,245
14,500

21,756,802
1,326,180
46,245
14,500

วิธีการและขอสมมติฐานที่ธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารการเงินมีดังนี้
เงิ น สด รายการระหว า งธนาคารและตลาดเงิ น สุ ท ธิ (สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ) เงิ น รั บ ฝาก หนี้ สิ น จ า ยคื น เมื่ อ ทวงถาม และตราสารหนี้
ที่ออกและเงินกูยืมแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคายุติธรรมที่คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของ
ตราสารหนี้ที่เผยแพรในสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงินอื่นแลวแตกรณี เงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลคายุติธรรมที่ราคาทุน
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ แสดงมูลคายุติธรรมตามจํานวนเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี
4 ประมาณการและขอสมมติฐานทางการบัญชีที่สําคัญ

เพื่อใหการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้ง
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่รายงาน รายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ตามรายงานและจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายไดและคาใชจายในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไป
จากจํานวนที่ประมาณการไว ทั้งนี้ ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในสวนที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินดังนี้

รายงานประจําปี 2557
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4.1 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารประเมิ น การด อ ยค า ของเงิ น ลงทุ น เมื่ อ มี ข  อ บ ง ชี้ ก ารด อ ยค า เกิ ด ขึ้ น และพิ จ ารณาว า เงิ น ลงทุ น มี ก ารด อ ยค า เมื่ อ มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม
ของเงินลงทุนดังกลาวลดลงตํ่ากวาราคาทุนอยางมีสาระสําคัญและอยางตอเนื่อง การพิจารณาความมีสาระสําคัญและระยะเวลาความ
ต อ เนื่ อ งนี้ ขึ้ น อยู  กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของธนาคาร ในการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ดั ง กล า วธนาคารได ป ระเมิ น ถึ ง ความผั น ผวนของมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
เงินลงทุนและปจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับความเสื่อมถอยในสถานะทางการเงินของผูออกหลักทรัพยและ
ภาวะแวดลอมการประกอบการในอุตสาหกรรมของผูออกหลักทรัพย
4.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารและบริษัทยอยไดประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารและ
บริษัทยอยไดประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดยฝายบริหารใชสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาขอบง
ชี้ที่สงผลทางลบตอความสามารถในการชําระคืนเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก
ลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ในกรณีที่คาดวาแหลงที่มาของการจายชําระหนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน ระยะเวลา
ของกระแสเงินสด ผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราการผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารและบริษัทยอย
มีการทบทวนประมาณการและขอสมมติฐานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ
4.3 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยได ป ระมาณค า เผื่ อ การด อ ยค า ของทรั พ ย สิ น รอการขายเมื่ อ ประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดว า จะได รั บ จาก
การขายทรั พ ย สิ น ดั ง กล า วได ล ดลง โดยได พิ จ ารณาจากราคาประเมิ น และป จ จั ย อื่ น ที่ มี ผ ลต อ ราคา รวมถึ ง ค า ใช จ  า ยในการขายและ
การถือครองทรัพยสินตลอดจนสวนลดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หากมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินรอการขายสูงกวาประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการขายทรัพยสิน ธนาคารและบริษัทยอย
จะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.4 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ธนาคารและบริษัทยอยทําการทบทวนมูลคาสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณีที่มีขอบงชี้ธนาคารและบริษัทยอยจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาด
วาจะไดรับจากสินทรัพยนั้น
หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ธนาคารและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
4.5 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารและบริษัทยอยตองใชดุลยพินิจและขอสมมติฐานหลายประการในการรับรูประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณา
จากลักษณะของรายการและสถานการณที่ทําใหเกิดประมาณการหนี้สิน ความเปนไปไดของการสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ
หนี้สินดังกลาว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะจายในอนาคต ทั้งนี้การพิจารณาไดใชประสบการณและขอมูลที่มีอยูขณะที่จัด
ทํางบการเงิน โดยมีการทบทวนจํานวนที่ประมาณไวอยางสมํ่าเสมอซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
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สํ า หรั บ การประมาณการหนี้ สิ น ผลประโยชน ที่ จ  า ยให แ ก พ นั ก งานหลั ง ออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน ธนาคารและบริ ษั ท
ยอยประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองใชขอสมมติทางการเงิน เชน อัตราคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน
ในอนาคต อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดไว ข องสิ น ทรั พ ย โ ครงการ เป น ต น และข อ สมมติ ด  า นประชากรศาสตร เช น อั ต รามรณะ อั ต รา
การหมุนเวียนของพนักงาน เปนตน การประมาณการดังกลาวคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย
4.6 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมคือจํานวนเงินที่ใชแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินระหวางบุคคลที่มีความรอบรูและเต็มใจจะแลกเปลี่ยน โดยมีการตอรอง
ที่เปนอิสระและไมมีสวนเกี่ยวของกัน ธนาคารใชวิธีการตางๆ ในการกําหนดมูลคายุติธรรมซึ่งวิธีการที่ใชขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารการเงิน
และตลาดการเงินที่ดําเนินการอยู
ธนาคารและบริษัทยอยใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรม สําหรับตราสารการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคลองสําหรับตราสารการเงินลักษณะอื่น ธนาคารและบริษัทยอยกําหนดมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่ใชอยาง
แพรหลายในตลาด รวมถึงการอางอิงกับราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ธนาคารและบริษัทยอยไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน อยางไรก็ตาม วิธีประมาณการและสมมติฐานที่ใชใน
การประมาณมูลคายุติธรรมยังคงเปนการคาดการณ ดังนั้นการใชวิธีการประมาณและหรือสมมติฐานในสภาวการณที่แตกตางกันออกไปอาจ
มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมที่ประมาณไว
5 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน

วัตถุประสงคของธนาคารในการบริหารทุนนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของธนาคารเพื่อสรางผลตอบแทนตอ
ผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน ธนาคารอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม หรือ
การขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้
ธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมายของ
ธนาคารเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27
6 การปรับปรุงงบการเงินปกอน

ธนาคารมอบสิทธิในการไดรับหุนของธนาคารใหกับผูบริหารระดับสูงบางทานระหวางป พ.ศ. 2555 และในที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดมีการอนุมัติโครงการใหสิทธิแกผูบริหารระดับสูงบางทาน ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนตามโครงการที่ไดรับ
อนุมัตินี้จะครบกําหนดภายใน 5 ป นับจากวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 อยางไรก็ดี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ กําหนดใหธนาคารบันทึกมูลคายุติธรรมของการใหสิทธิดังกลาวเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาการใหบริการ
ผูบริหารใชวิธี ไบโนเมียล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูลคายุติธรรม โดยใชผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นมูลคายุติธรรมอาจมีการ
ปรับปรุง (ถามี) ธนาคารไดทําการปรับปรุงงบการเงินปกอนจากการใหสิทธิดังกลาวและผลกระทบตอสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
โดยรายละเอียดผลกระทบมีดังนี้
รายงานประจําปี 2557
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ตามที่แสดง
รายการ
ตามที่แสดง
รายการ
ไวเดิม
ปรับปรุง ปรับปรุงใหม
ไวเดิม
ปรับปรุง ปรับปรุงใหม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
คาตอบแทนกรรมการ
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
(หนวย : บาทตอหุน)

-

-

-

35,504
(567,408)

385
1,925
(1,540)

35,889
1,925
(568,948)

-

-

-

41,298
(530,105)

1,155
5,775
(4,620)

42,453
5,775
(534,725)

(5,852)
8,496

(3,850)
770

(9,702)
9,266

(5,762)
11,532

(3,850)
770

(9,612)
12,302

0.01

(0.01)

0.00

0.06

(0.01)

0.05

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ตามที่แสดง
รายการ
ตามที่แสดง
รายการ
ไวเดิม
ปรับปรุง ปรับปรุงใหม
ไวเดิม
ปรับปรุง ปรับปรุงใหม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สํารองการจายโดยการใชหุนเปนเกณฑ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
กําไร (ขาดทุน) รวมสะสมยังไมไดจัดสรร
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สํารองการจายโดยการใชหุนเปนเกณฑ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
กําไร (ขาดทุน) รวมสะสมยังไมไดจัดสรร
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

-

1,925

1,925

-

1,925

1,925

(539,143)

(1,540)

(540,683)

(567,408)

(1,540)

(568,948)

-

5,775

5,775

-

5,775

5,775

(512,971)

(4,620)

(517,591)

(530,105)

(4,620)

(534,725)

พ.ศ. 2556
รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

381,663
80,070
302,576
764,309
110
(3,026)
761,393

270,910
60,608
3,753
335,271
2
(37)
335,236

7 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
พันบาท
พันบาท
ในประเทศ :
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

200,663
80,070
280,733
280,733

181,000
302,576
483,576
110
(3,026)
480,660

รายงานประจําปี 2557

270,910
60,608
331,518
331,518

3,753
3,753
2
(37)
3,718
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8 เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ

8.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด

3,529,196
553,586
4,082,782

4,264,168
200,504
4,464,672

พ.ศ. 2557
ราคาทุน
ตัดจําหนาย
พันบาท

พ.ศ. 2556
ราคาทุน
ตัดจําหนาย
พันบาท

109,419
109,419

38,700
38,700

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ราคาทุน
ราคาทุน
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

1,720
1,720
4,193,921

1,720
1,720
4,505,092

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพยบางสวนไดนําไปวางเปนหลักประกัน (หมายเหตุ 26)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

97

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
ครบกําหนด
มากกวา
1 ป 1 ป - 5 ป
5 ป
พันบาท พันบาท พันบาท
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก คาเผื่อการปรับมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดสุทธิ
รวมตราสารหนี้

รวม
พันบาท

พ.ศ. 2556
ครบกําหนด
มากกวา
1 ป 1 ป - 5 ป
5 ป
พันบาท พันบาท พันบาท

รวม
พันบาท

3,108,164
303,712
3,411,876
2,332
3,414,208

416,334
247,138
663,472
5,102
668,574

- 3,524,498 3,537,129
- 550,850 39,974
- 4,075,348 3,577,103
7,434
1,956
- 4,082,782 3,579,059

722,715
161,060
883,775
1,838
885,613

- 4,259,844
1,720 202,754
1,720 4,462,598
3,794
1,720 4,466,392

3,414,208

60,653
60,653
729,227

48,766 109,419
48,766 109,419
48,766 4,192,201 3,579,059

19,355
19,355
904,968

19,345 38,700
19,345 38,700
21,065 4,505,092

9 เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ

ชื่อบริษัท
บริษัทยอย
บริษัท ธนบรรณ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
สินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนต

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สัดสวนการถือหุน
ประเภท 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หลักทรัพย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ที่ลงทุน
รอยละ
รอยละ
หุนสามัญ

เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ

-

99.99

วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
-

571,495
571,495

ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ธนาคารทําสัญญาซื้อขายบริษัทยอยใหกับบุคคลภายนอก โดยวันโอนกรรมสิทธิ์ (Completion Date) คือวันที่
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ราคาขายไดกําหนดอางอิงจากผลประกอบการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผูซื้อไดโอนเงินจํานวน 652 ลานบาท
นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ 90 วัน ใหกับธนาคาร ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้จํานวนเงินที่โอนใหกับธนาคารดังกลาวมีการปรับปรุง
แกไขภายหลัง เนื่องจากผลการกระทบยอดของสินทรัพยและหนี้สินภายหลังวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
โดยธนาคารไดรับการโอนเงินเพิ่มจํานวน 27 ลานบาท กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 52 ลานบาท และ 57 ลานบาท แสดงรวมใน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ตามลําดับ
รายงานประจําปี 2557
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นอกจากนี้ธนาคารและผูซื้อไดทําความตกลงรวมกันวาภายหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ (Completion Date) ผูซื้ออาจมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุง
บริษัทยอยเพื่อรวมการดําเนินงานบริษัทยอยและผูซื้อ ทั้งนี้ธนาคารตกลงที่จะใหผูซื้อสามารถเบิกคาใชจายคืนจากธนาคารไดภายหลังไมเกิน
จํานวนเงิน 50 ลานบาท โดยผูซื้อมีสิทธิที่จะสงเอกสารเบิกถอนจากธนาคารไดตลอดจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และอาจตออายุไดถึง
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หากเอกสารสนับสนุนรายการไดถูกนําสงธนาคารลวงหนาแตธนาคารอาจไมยอมจายภายใน 15 วันกอนวันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผูซื้อไมมีเอกสารเบิกถอนจากธนาคารคงคางที่ยังไมไดเบิกจาย
10 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

10.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
409,650
16,679,815
1,301,528
4,649,845
10,780
23,051,618
(754)
23,050,864
125,360
23,176,224

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
รวม
หัก รายไดรอตัดบัญชี
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท. รายสินเชื่อ
เงินสํารองสวนเกิน
รวม
หัก คาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ

221,429
12,571,997
1,105,608
6,194,662
19,823
20,113,519
(1,605)
20,111,914
99,668
20,211,582

(520,470) (388,231)
(249,413) (204,343)
22,406,341 19,619,008
(73,865)
(20,337)
22,332,476 19,598,671

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมี เ งิ น ให สิ น เชื่ อ จํ า นวน 826.52 ล า นบาท (31 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 : 629.84 ล า นบาท)
ที่ธนาคารระงับการรับรูรายได

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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10.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
23,050,864 20,111,914
23,050,864 20,111,914

เงินบาท - ในประเทศ
รวม
10.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

ปกติ
พันบาท
134,796
6,196,490
1,815,032
2,312,747
4,288,229
5,948,752
20,696,046

ปกติ
พันบาท
44,869
2,484,956
1,177,390
1,153,271
5,029,065
8,180,758
18,070,309

กลาวถึง
เปนพิเศษ
พันบาท
2,622
307,744
79,153
182,501
352,441
604,007
1,528,468

กลาวถึง
เปนพิเศษ
พันบาท
2,667
165,094
68,608
125,675
380,707
669,183
1,411,934
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
ตํ่ากวา
มาตรฐาน
สงสัย สงสัยจะสูญ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
150
137,568
18,523
37,162
108,867 6,668,786
2,323
581
25,123 1,922,212
14,893
7,654
57,334 2,575,129
45,189
60,215
155,103 4,901,177
65,928
52,761
174,544 6,845,992
146,856
158,373
521,121 23,050,864
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556
ตํ่ากวา
มาตรฐาน
สงสัย สงสัยจะสูญ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
150
47,686
14,414
32,006
31,683 2,728,153
2,622
22,821 1,271,441
2,197
5,574
47,974 1,334,691
75,283
68,830
64,613 5,618,498
93,402
89,510
78,592 9,111,445
187,918
196,070
245,683 20,111,914
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10.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
ยอดสุทธิที่ใช
อัตราที่ใชใน
เงินใหสินเชื่อและ ในการตั้งคาเผื่อ การตั้งคาเผื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
พันบาท
พันบาท
รอยละ
เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
- จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสํารองสวนเกิน

20,808,206
1,541,669
146,857
158,373
521,119
23,176,224

5,238,184
558,265
81,861
95,161
286,757
6,260,228

1
2
100
100
100

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556
ยอดสุทธิที่ใช
อัตราที่ใชใน
เงินใหสินเชื่อและ ในการตั้งคาเผื่อ การตั้งคาเผื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
พันบาท
พันบาท
รอยละ
เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
- จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสํารองสวนเกิน

18,160,826
1,421,085
187,918
196,070
245,683
20,211,582

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

5,284,542
439,995
97,646
111,107
119,546
6,052,836

1
2
100
100
100

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
พันบาท
51,865
9,680
79,453
93,863
285,609
520,470
249,413
769,883

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
พันบาท
52,762
8,762
96,427
110,839
119,441
388,231
204,343
592,574
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10.5 เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบดวยเงินใหสินเชื่อจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญ
ตามหลักเกณฑการจัดชั้นของธนาคารแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
เงินตน
เงินตน
826,349
629,671
3.58
3.13
301,091
361,830
1.57
1.50

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท)
รอยละของเงินใหสินเชื่อรวม (รอยละ)
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท)
รอยละของเงินใหสินเชื่อรวม (รอยละ)
10.6 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ลูกหนี้ทั้งสิ้น

พ.ศ. 2557
จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญชี
รายลูกหนี้ กอนปรับโครงสรางหนี้
ราย
พันบาท
915
2,248,538
23,050,864
23,934

พ.ศ. 2556
จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญชี
รายลูกหนี้ กอนปรับโครงสรางหนี้
ราย
พันบาท
411
1,123,127
26,240
20,111,914

ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวเปนแบบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาใหมทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 การปรับโครงสรางหนี้ขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 11.50 ป (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 14.05 ป)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้สําเร็จแลว จํานวน 83.06 ลานบาท
(พ.ศ. 2556 : 57.11 ลานบาท)

รายงานประจําปี 2557
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ยอดคงคางของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลว มีการจัดชั้นดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
เงินตน
เงินตน
พันบาท
พันบาท
1,267,558
592,306
660,399
354,393
74,911
40,010
51,333
25,561
133,848
88,946
2,188,049 1,101,216

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมียอดขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาจํานวน 54 ลานบาท (พ.ศ. 2556 :
7 ลานบาท)
10.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป มากกวา 5 ป
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้ตองจาย
ตามสัญญาเชา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินสุทธิ

2,205,009
(597)

2,450,416
(84)

5,200
-

4,660,625
(681)

2,204,412

2,450,332

5,200

4,659,944
(254,055)
4,405,889

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป มากกวา 5 ป
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
2,675,939 3,538,546
- 6,214,485
(1,040)
(566)
(1,606)

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้ตองจาย
ตามสัญญาเชา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินสุทธิ

2,674,899

3,537,980

-

6,212,879
(207,642)
6,005,237

11 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญตัดบัญชี
โอนออก
ยอดปลายป

ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายป

ปกติ
พันบาท
52,762
25
(922)
51,865

ปกติ
พันบาท
44,523
8,492
(253)
52,762

กลาวถึง
เปนพิเศษ
พันบาท
8,762
966
(48)
9,680

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
ตํ่ากวา
มาตรฐาน
สงสัย สงสัยจะสูญ
พันบาท พันบาท
พันบาท
96,427 110,839
119,441
(16,621) (16,597)
177,519
(353)
(379)
(726)
- (10,625)
79,453 93,863
285,609

สํารอง
สวนเกิน
รวม
พันบาท พันบาท
204,343 592,574
45,070 190,362
- (2,428)
- (10,625)
249,413 769,883

กลาวถึง
เปนพิเศษ
พันบาท
6,393
3,522
(1,153)
8,762

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556
ตํ่ากวา
มาตรฐาน
สงสัย สงสัยจะสูญ
พันบาท พันบาท
พันบาท
75,556 33,435
32,144
21,871 81,549
97,086
(1,000) (4,145)
(9,789)
96,427 110,839
119,441

สํารอง
สวนเกิน
รวม
พันบาท พันบาท
127,269 319,320
77,074 289,594
- (16,340)
204,343 592,574

รายงานประจําปี 2557
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12 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
20,337
13,634
53,528
6,703
73,865
20,337

ยอดตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ยอดปลายป
13 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท
ประเภททรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

4,750
20,058
24,808
(11,019)
13,789

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท
ประเภททรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

4,750
63,553
68,303
(35,076)
33,227

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
เพิ่มขึ้น
พันบาท

จําหนาย
พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พันบาท

252,900
252,900
(28,855)
224,045

(266,879)
(266,879)
39,694
(227,185)

4,750
6,079
10,829
(180)
10,649

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556
เพิ่มขึ้น
พันบาท

จําหนาย
พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พันบาท

161,606
161,606
(65,315)
96,291

(205,101)
(205,101)
89,372
(115,729)

4,750
20,058
24,808
(11,019)
13,789

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ของธนาคารประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน
ทั้งจํานวน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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14 อาคารและอุปกรณสุทธิ

สวนปรับปรุง
อาคารเชา
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหนายออกไป
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหนายออกไป
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เครื่องตกแตง
และเครื่องใช คอมพิวเตอร
สํานักงาน
และอุปกรณ
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

62,032
(18,905)
43,127

80,902
(57,731)
23,171

74,605
(57,928)
16,677

217,539
(134,564)
82,975

43,127
15,802
(6,688)
52,241

23,171
12,097
(180)
(8,459)
26,629

16,677
18,762
(10,540)
24,899

82,975
46,661
(180)
(25,687)
103,769

77,834
(25,593)
52,241

92,819
(66,190)
26,629

93,367
(68,468)
24,899

264,020
(160,251)
103,769

52,241
34,434
(2,091)
(9,465)
75,119

26,629
19,682
(281)
(11,122)
34,908

24,899
11,774
(17)
(11,042)
25,614

103,769
65,890
(2,389)
(31,629)
135,641

103,601
(28,482)
75,119

108,425
(73,517)
34,908

102,729
(77,115)
25,614

314,755
(179,114)
135,641
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15 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ

สิทธิการใช
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหนายออกไป
การตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหนายออกไป
การตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สิทธิการใช
คาธรรมเนียม
โปรแกรม
แรกเขาบริการ
คอมพิวเตอร
ไอทีเอ็มเอ็กซ ระหวางการพัฒนา
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

66,069
(47,807)
18,262

32,621
32,621

18,414
18,414

117,104
(47,807)
69,297

18,262
9,865
(5,815)
22,312

32,621
32,621

18,414
14,193
(4,251)
28,356

69,297
24,058
(4,251)
(5,815)
83,289

75,934
(53,622)
22,312

32,621
32,621

28,356
28,356

136,911
(53,622)
83,289

22,312
13,482
(1,977)
(6,859)
26,958

32,621
32,621

28,356
17,527
(5,365)
40,518

83,289
31,009
(7,342)
(6,859)
100,097

87,439
(60,481)
26,958

32,621
32,621

40,518
40,518

160,578
(60,481)
100,097

ธนาคารมีความจําเปนตองเปนสมาชิกของบริการเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ เพื่อใหสามารถรวมใชบริการรวมเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกแกลูกคาของธนาคาร ทั้งนี้คาธรรมเนียมแรกเขาบริการเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซเปนคาแรกเขาเพื่อใหธนาคารมีสิทธิใชบริการรวมใน
ระบบเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ ดังกลาวไดโดยไมมีวันหมดอายุ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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16 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
อื่นๆ
รวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
รายการที่รับรูใน รายการที่รับรูใน
กําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุน
รายได (คาใชจาย)
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท
พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พันบาท

45,087
2,204
3,238
1,155
198
51,882

16,187
(2,168)
1
1,679
588
16,257

2,400
(186)
2,212

61,274
36
1
7,317
1,713
12
70,353

(8,439)
(32)
(958)
(9,429)
42,453

4,338
32
4,370

(541)
(541)

(4,101)
(1,499)
(5,600)
64,753

รายงานประจําปี 2557
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ทรัพยสินรอการขาย
ประมาณการหนี้สิน
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ

ปรับปรุงใหม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556
รายการที่รับรูใน รายการที่รับรูใน
กําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุน
รายได (คาใชจาย)
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท
พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พันบาท

30,479
7,015
7,507
385
2
45,388

14,608
(4,811)
1,172
770
11,739

(5,441)
196
(5,245)

45,087
2,204
3,238
1,155
198
51,882

(9,031)
(3)
(465)
(9,499)
35,889

592
(29)
563

(493)
(493)

(8,439)
(32)
(958)
(9,429)
42,453

17 สินทรัพยอื่นสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
11,834
13,033
34,295
37,497
6,254
7,382
1,394
1,358
25,511
21,478
5,423
11,295
55,690
41,810
140,401
133,853

สิทธิการเชารอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยและรายไดคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
วัสดุสิ้นเปลือง
เงินมัดจําและเงินประกัน
ลูกหนี้เคานเตอรเซอรวิส
อื่นๆ
รวมสินทรัพยอื่น

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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18 เงินรับฝาก

18.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
51,873
46,829
15,935,406 14,810,745
8,165,125 6,899,228
24,152,404 21,756,802

จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวมเงินรับฝาก
18.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
รวม

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม ในประเทศ ตางประเทศ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
24,152,404
- 24,152,404 21,756,802
- 21,756,802
24,152,404
- 24,152,404 21,756,802
- 21,756,802

19 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ :
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม

เมื่อทวงถาม
พันบาท

พ.ศ. 2557
มีระยะเวลา
พันบาท

536,652
536,652

609,400
8,500
13,000
630,900

รายงานประจําปี 2557

รวม เมื่อทวงถาม
พันบาท
พันบาท
609,400
8,500
549,652
1,167,552

107
518,203
518,310

พ.ศ. 2556
มีระยะเวลา
พันบาท

รวม
พันบาท

715,370
22,500
70,000
807,870

715,370
107
22,500
588,203
1,326,180
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20 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ตั๋วแลกเงิน
รวม

ในประเทศ
พันบาท
-

พ.ศ. 2557
ตางประเทศ
พันบาท
-

รวม
พันบาท
-

ในประเทศ
พันบาท
14,500
14,500

พ.ศ. 2556
ตางประเทศ
พันบาท
-

รวม
พันบาท
14,500
14,500

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินกูยืมของธนาคารและบริษัทยอยเปนการออกตั๋วแลกเงินสกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยในชวงรอยละ 4.00 - 4.25
ตอป ตามลําดับ ครบกําหนดชําระในระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
21 ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน

ธนาคารและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ซึ่งจัดเปนโครงการผลประโยชน
ที่กําหนดไวที่ไมไดจัดใหมีกองทุน โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว มีดังนี้

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนจายโดยโครงการ
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนของพนักงาน
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
16,183
37,537
7,732
5,431
666
427
12,000
36,581

(27,212)
16,183
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จํานวนคาใชจายที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว มีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
8,979
7,451
7,732
5,431
915
833
666
427
9,894
8,284
8,398
5,858

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันภายใตโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
3.44
4.12
5
5

อัตราคิดลด (รอยละ)
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (รอยละ)
22 หนี้สินอื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
11,231
12,141
5,830
8,954
130,021
79,891
42,501
43,522
137
2,292
142,774
109,372
7,552
5,456
4,979
3,343
12,019
2,349
267,320
357,044

เจาหนี้กรมสรรพากร
เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน
ดอกเบี้ยคางจาย
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้เชาซื้อทรัพยสิน
คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย
อื่นๆ
รวม
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23 สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

การใหสิทธิ
ธนาคารมอบสิทธิในการไดรับหุนของธนาคาร ใหกับผูบริหารระดับสูงบางทาน
โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดมีมติอนุมัติการใหสิทธิกับผูบริหารระดับสูงของธนาคารบางทาน เพื่อซื้อหุน
ที่จดทะเบียนเพิ่มของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ที่มูลคาหุนละ 10 บาท เปนจํานวน 12.5 ลานหุน อัตราการใชสิทธิ
1 สิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ ที่ราคาใชสิทธิ 10 บาท ตอ 1 หุนสามัญ
ผลตอบแทนทั้งหมดไดสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหากเกิดสถานการณที่กําหนดไว ซึ่งอาจสงผลใหสิทธิที่ไดรับสิ้นสุดลงกอนวันที่ไดรับสิทธิ
ผูบริหารใชวิธีไบโนเมียล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชผูเชี่ยวชาญ ราคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของมูลคาสิทธิ
ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 คือ 1.37 บาทตอสิทธิ อัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยงคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ที่ไมมีอัตราดอกเบี้ยที่มีอายุคงเหลือเทากับอายุที่คาดการณของสิทธิ คาการคาดการณ ความผันผวนประมาณการโดยพิจารณาหลายปจจัย รวม
ถึงความผันผวนในอดีตของผูอยูในธุรกิจและเปนบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงเวลาที่เทียบเคียงไดกับอายุคาดการณของ
สิทธิ สมมติฐานของอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลคือศูนยเปอรเซ็นต
สิทธิในการไดรับหุนมีอายุคงเหลือ 5 ป
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีคาใชจายที่เกิดจากการใหสิทธิในการไดรับหุนของธนาคารจํานวน 2.788 ลานบาท
(พ.ศ. 2556 : 3.850 ลานบาท)
24 ทุนเรือนหุน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2556 มีมติใหเรียกชําระคาหุนของธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 2,500 ลานบาท
เปน 3,000 ลานบาท เปนการเรียกชําระจากหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวเพิ่มขึ้นอีก 50 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนที่เรียกชําระเพิ่ม
ขึ้นครั้งนี้ 500 ลานบาท โดยเรียกจากผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ธนาคารไดรับชําระคาหุนที่เรียกชําระเพิ่มเติมดังกลาวและไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
มูลคาทุนที่เรียกชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 3,000 ลานบาท
เปน 3,125 ลานบาท โดยเพิ่มทุนหุนสามัญจดทะเบียนจากจํานวน 300 ลานหุน เปน 312.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และธนาคารไดจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557
25 ทุนสํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหาของ
กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้
ไมสามารถนํามาจัดสรรเปนเงินปนผลได

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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26 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีเงินลงทุนหลักทรัพยที่ติดภาระและมีขอจํากัด ดังนี้

วางคํ้าประกันการกูยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
วางคํ้าประกันอื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
633,000 1,250,000
962
676
633,962 1,250,676

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ภาระผูกพันอื่น
- การคํ้าประกันอื่นๆ
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
- อื่นๆ
รวม

25,265
221,794
313
247,372

รายงานประจําปี 2557

59,765
173,673
314
233,752
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27 เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย

วัตถุประสงคของธนาคารในการบริหารทุน คือการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบดวย
พ.ศ. 2557
พันบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชําระแลว
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
เงินสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของและสํารองอื่นๆ
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพย ไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชําระแลว
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
เงินสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง
รอยละ

3,000,000
8,563
2,300
(560,458)
1,189
(20,019)
(64,753)
2,366,822

12.98

147,268
147,268
2,514,090

0.80
13.78

พ.ศ. 2556
พันบาท

อัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง
รอยละ

3,000,000
5,775
2,300
(588,926)
(42,453)
2,376,696

15.17

120,140
120,140
2,496,836

0.77
15.94
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ธนาคารและบริษัทยอยจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยและเรื่องหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมทาง www.tcrbank.com
ภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
28 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ

ธนาคารและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคาร โดยมีธุรกรรมในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นรายได
ค า ใช จ  า ย กํ า ไร สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น โดยส ว นใหญ ต ามที่ แ สดงไว ใ นงบการเงิ น จึ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ส ว นงานธุ ร กิ จ และส ว นงานทางภู มิ ศ าสตร
ตามที่กลาวไว
29 รายไดดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
34,399
54,189
34,399
54,189
107,926
92,394
107,926
92,394
1,392,510 1,066,221 1,412,284 1,083,288
687,504
982,056
472,151
532,749
2,040
2,040
2,224,379 2,194,860 2,028,800 1,762,620

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
อื่นๆ
รวมรายไดดอกเบี้ย
30 คาใชจายดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
673,814
638,218
673,990
638,493
5,603
33,960
4,962
11,927

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เงินกูยืม
รวมคาใชจายดอกเบี้ย

110,124
496
790,037

รายงานประจําปี 2557

101,148
1,030
774,356

110,124
496
789,572

101,148
1,030
752,598
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31 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการคํ้าประกัน
รายไดคานายหนา
รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับนายทะเบียน
อื่นๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการเกี่ยวกับบัตร ATM
คาธรรมเนียมและบริการทางงานทะเบียน
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการอื่น
รวมคาใชจายธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

511
108,117
18,584
14,576
141,788

727
83,226
35,549
14,259
133,761

513
108,117
5,453
14,833
128,916

729
83,226
9,119
13,556
106,630

11,324
7,587
22,581
41,492
100,296

11,284
12,181
18,402
41,867
91,894

11,159
3,513
19,112
33,784
95,132

11,032
4,353
13,400
28,785
77,845

32 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
4,570
(1,116)
4,570
(1,116)
52,087
57,263
56,657
(1,116)
61,833
(1,116)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

117

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

33 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
2,989
2,989
(316)
(316)
361,918
259,863
539,741
289,595
53,528
53,528
6,704
6,704

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอยคา

418,425

546,129

316,380

295,983

34 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
21,106
22,571
17,982
14,518

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
35 ภาษีเงินได

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ปรับปรุงใหม
ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
12,431
17,646
8,526
(21,903)
(26,912)
(20,627)
(12,302)
(9,472)
(9,266)
(12,101)
(12,302)

ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมรายไดภาษีเงินได

รายงานประจําปี 2557
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ภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มียอดจํานวนเงินที่
แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณภาษีของประเทศที่ธนาคารตั้งอยู โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

พ.ศ. 2557
จํานวน
พันบาท อัตรารอยละ
37,929
(7,586)
(1,886)
(9,472)

ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2556
จํานวน
พันบาท อัตรารอยละ
(10,552)

20

2,110

20

25

(11,376)
(9,266)

88

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
จํานวน
จํานวน
พันบาท อัตรารอยละ
พันบาท อัตรารอยละ
29,972
151
(5,994)
(6,107)
(12,101)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

20

(30)

20

42

(12,272)
(12,302)

81
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36 ภาระผูกพันในสัญญาเชาดําเนินงาน

ธนาคารมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาสํานักงาน คาใชจายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและการรักษาขอมูล โดยมีสวนที่ครบ
กําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
112,960
141,704
154,622
137,563
256
854
279,523
268,436

ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
หลังจาก 5 ป

37 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายละเอียดของบริษัทผูถือหุนและกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
ผูถือหุนรายใหญ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคุม จํากัด
บริษัท ซี.แลงก จํากัด
บริษัท สุราสัมพันธ จํากัด
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพชรการคา จํากัด
บริษัท วี.ซี.การสุรา จํากัด
บริษัท โรงงานกระสอบปทุมธานี จํากัด
บริษัท ไทยไลฟโบรกเกอร จํากัด
บริษัท บานไทยเรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ญาติสัมพันธ จํากัด
บริษัท ซี.12 จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพยสุโขทัย จํากัด
บริษัท วี.73 จํากัด
บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จํากัด
บริษัท วีซี.สมบัติ จํากัด
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บริษัทยอย
บริษัท ธนบรรณ จํากัด (ขายไปในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
ธนาคารมีรายการสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายสวนหนึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินนี้ไดรับรู
ผลของรายการดังกลาว ซึ่งเปนรายการคาตามปกติธุรกิจเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอกดังตอไปนี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
เงินใหสินเชื่อ
บริษัทยอย
ดอกเบี้ยคางรับ - เงินใหสินเชื่อ
บริษัทยอย
รายไดคางรับ
บริษัทยอย
เงินมัดจําและเงินประกัน
ผูถือหุนรายใหญ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับฝาก
ผูถือหุนรายใหญ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการกลุมขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวของ
ดอกเบี้ยคางจาย - เงินรับฝาก
ผูถือหุนรายใหญ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการกลุมขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวของ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

-

731,150

-

382

-

1,000

2,144
5,704

2,144
3,228

466,593
74,675

427,211
81,792

54,322

82,713

17
404

18
364

152

106
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รายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ดอกเบี้ยรับ - เงินใหสินเชื่อ
บริษัทยอย
ดอกเบี้ยจาย - เงินรับฝาก
บริษัทยอย
ผูถือหุนรายใหญ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการกลุมขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวของ
คาเชาอาคาร
ผูถือหุนรายใหญ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาบริการ
ผูถือหุนรายใหญ
เงินปนผลรับ
บริษัทยอย
คาธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทยอย
คาใชจายอื่น
ผูถือหุนรายใหญ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
นโยบายราคา
ธนาคารกําหนดราคาสําหรับรายการคากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดังตอไปนี้
- ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อและเงินรับฝากคิดตามราคาตลาด
- คาเชาและบริการอาคารคิดจากอัตราที่ระบุไวในสัญญาเชาและบริการ
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-

-

19,744

17,068

2,158
1,792

9,125
1,023

176
2,158
1,792

275
9,125
1,023

1,776

1,425

1,776

1,425

3,984
23,596

3,899
17,566

3,822
21,638

3,582
13,651

5,207

4,907

5,207

4,907

-

-

-

18,000

-

-

6,595

13,357

65
1,238

752
4,121

-

-
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38 ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ มีดังนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ปรับปรุงใหม
ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
79,665
81,560
76,264
70,938
2,273
2,216
2,093
1,786
2,788
3,850
2,788
3,850
84,726
87,626
81,145
76,574

39 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

กํ า ไร (ขาดทุ น ) ต อ หุ  น ที่ แ สดงไว ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะธนาคารเป น กํ า ไร (ขาดทุ น ) ต อ หุ  น
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่อยู
ในระหวางป
บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (พันบาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยผูถือหุน (หุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ปรับปรุงใหม
ปรับปรุงใหม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
47,401
(1,286)
42,073
12,453
300,000,000 275,753,425 300,000,000 275,753,425
0.00
0.14
0.05
0.16

40 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมีมติใหธนาคารขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 3,125 ลานบาท อีก 1,000 ลานบาท เปน 4,125 ลานบาท โดยเพิ่มทุน
หุนสามัญจดทะเบียนจากจํานวน 312.5 ลานหุน เปน 412.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการคาดวาจะเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุน
1,000 ลานบาท ดังกลาวภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลธนาคาร

ขอมูลธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

ผูสอบบัญชีของธนาคาร

เปนสถาบันการเงินที่ทําธุรกรรมภายในขอบเขตใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย

คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูสอบบัญชีและเสนอตอคณะกรรมการธนาคารในการแตงตั้งผูสอบบัญชี
รวมถึ ง ค า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผู  ถื อ หุ  น สามั ญ ประจํ า ป ทั้ ง นี้ ร ายชื่ อ ผู  ส อบบั ญ ชี ที่ เ สนอเพื่ อ พิ จ ารณา
แต ง ตั้ ง เป น ผู  ส อบบั ญ ชี ข องธนาคาร จะต อ งป น ผู  ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ
ความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่ง ธปท. ไดมีหนังสือที่ ฝกก. (02) 98/2557
เรื่ อ ง การให ค วามเห็ น ชอบผู  ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ รอบป ก ารบั ญ ชี 2557
ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 ใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีจากสํานักงาน
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จํานวน 3 ทาน ไดแก

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
หุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระแลว
หุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายและชําระแลว
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ

1,000,000,000
1,000,000,000
100,000,000
---ไมมี --10

บาท
บาท
หุน
บาท

ทุนจดทะเบียนในป 2557

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
หุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระแลว
หุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายและชําระแลว
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ

3,125,000,000
3,000,000,000
300,000,000
---ไมมี --10

บาท
บาท
หุน

1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
และ/หรือ
2. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
และ/หรือ
3. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257

บาท
ความสัมพันธกับธนาคาร

ผูสอบบัญชีที่ไดรับแตงตั้งไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นกับธนาคาร

รายงานประจําปี 2557

124

สํานักงานสาขา

สํานักงานสาขา

สํานักงานใหญ
เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
สํานักธุรกิจรัชดาภิเษก
(อาคารไทยประกันชีวติ ถ.รัชดาภิเษก รถไฟฟาใตดนิ สถานีศนู ยวฒ
ั นธรรม)
123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท 0 2697 5454
โทรสาร 0 2642 3112
ผูจัดการสาขา คุณวัชรา เพชรระนอง
สาขาหวยขวาง (ใกลสามแยกตลาดหวยขวาง)
1998/4-5 ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท 0 2692 9971-3
โทรสาร 0 2692 9982
ผูจัดการสาขา คุณอภิวิชญ ภัทรธํารงวงศ
สาขารังสิต ศูนยการคาฟวเจอรพารค
(ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิตชั้น 2 ฝงเซ็นทรัล)
หองเลขที่ PLZ.2.SHP030 ชั้น 2 เลขที่ 94 ศูนยการคาฟวเจอรพารค
รังสิต ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท 0 2958 5276-9
โทรสาร 0 2958 5377
ผูจัดการสาขา คุณอัครพล ปริยานนท
สาขาซีคอน บางแค
หองเลขที่ 329 ชั้น 3 ศูนยการคาซีคอนบางแค เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. -19.30 น.
โทรศัพท 0 2458 2818-20
โทรสาร 0 2458 2821
ผูจัดการสาขา คุณปภาวี แตงจั่น

สาขารามอินทรา ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
หองเลขที่ S15 ชั้น 1 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
เลขที่ 587, 589 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท 0 2947 5656, 0 2947 5694-5, 0 2947 5681
โทรสาร 0 2947 5680
ผูจัดการสาขา คุณสมฤดี โพธิ์สุวรรณ
สาขาบางกะป ศูนยการคาเดอะมอลล (ชั้น 2 ตรงขามเอ็มเค สุกี้)
ชั้น 2 หองเลขที่ 2S-C13A เลขที่ 3522 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น
ศูนยการคาเดอะมอลล เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท 0 2704 7500, 0 2704 7891-3
โทรสาร 0 2704 7894
ผูจัดการสาขา คุณอุษา บุญเต็ม
สาขานครปฐม (ตรงขามทารถเมลขาว ตลาดลาง)
17-18 ถนนบอเริ่ม ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท 0 3421 9695-8
ผูจัดการสาขา คุณธานินทร ปนบานกวย
สาขาสมุทรปราการ
(หนาตลาดสดวิบูลยศรี บริเวณทาเรือขามฟากสมุทรปราการ)
66/9 ถนนศรีสมุทร ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท 0 2730 9161-3
โทรสาร 0 2730 9159
ผูจัดการสาขา คุณมัญชุสา ชาตยาภา
สาขาชลบุรี (ใกลที่จอดรถทัวร ตรงขามตลาดหนองมน)
177, 179 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท 0 3839 4906 (เบอรหลัก), 0 3839 4518, 0 3839 4511,
0 3839 4867
โทรสาร 0 3839 4572
ผูจัดการสาขา คุณณัฐลินีย จิตพิทยานุภาพ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

125

สํานักงานสาขา

สาขาบางพูน
(อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรังสิต-ปทุมธานี กอนถึงทางดวนบางพูน)
418-419 หมู 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 10200
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท 0 2567 1956-7
โทรสาร 0 2567 1958
ผูจัดการสาขา คุณอริณยชยาญ ภวิสุวรรณภัส
สาขาศรีนครินทร ศูนยการคาพาราไดซ พารค (ชั้น 2 Banking Zone)
ชั้น 2 หองเลขที่ 2 C001 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร
ศูนยการคาพาราไดซ พารค แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท 0 2787 1724, 0 2787 1725-6
โทรสาร 0 2787 1727
ผูจัดการสาขา คุณดวงสมร สุขแกว

สาขาสะพานใหม ตลาดยิ่งเจริญ (ทางเขาลานจอดรถ 4)
259/99 หมู 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท 0 2522 7399, 0 2522 7395-7
โทรสาร 0 2522 7398
ผูจัดการสาขา คุณจิตรลดา แสงบุรรัตน
สาขางามวงศวาน ศูนยการคาเดอะมอลล (ชั้น 3)
30/39-50, 639 หมู 2 หองเลขที่ 3 S-C 4B ชั้น 3
ศูนยการคาเดอะมอลล ถนนงามวงศวาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท 0 2550 0690-2
โทรสาร 0 2550 0693
ผูจัดการสาขา คุณกมลวรรณ ขวัญเนียม
สาขาออมใหญ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
(ใกลทางเขาลานจอดรถ ตรงขามเอ็มเค)
17/17 หมู 8 หองเลขที่ GJA 001/3 ต.ออมใหญ
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. – 19.30 น.
โทรศัพท 0 2431 2590-92
โทรสาร 0 2431 2589
ผูจัดการสาขา คุณอัมพร บุญชวย

สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร
(อาคาร พีเอส ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 21)
36/11 ชั้น G อาคาร พีเอส ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
โทรศัพท 0 2261 9958-9
โทรสาร 0 2261 9957
ผูจัดการสาขา คุณจันทิรา กาญจนกันติ
สาขาสํานักธุรกิจเยาวราช (ตรงขามคลองถมเยาวราช)
222 - 224 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
วันเสาร เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
โทรศัพท 0 2222 3760-1, 0 2222 3180-1
โทรสาร 0 2222 3120
ผูจัดการสาขา คุณสมนึก กิจจารุวงษ

สาขาบางใหญ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (รัตนาธิเบศร)
6 หมู 6 หองเลขที่ 2CR205 ชั้น 2
ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท 0 2921 3338-9
โทรสาร 0 2697 5415
ผูจัดการสาขา คุณมนตฤทัย ทองหยิบ
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สาขาพระราม 2 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
หองเลขที่ G04 ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท 0 2416 1900, 0 2416 1688, 0 2416 1689
โทรสาร 0 2416 1901
ผูจัดการสาขา คุณณิยฎา มานะทัศน

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย มีนบุรี
หองเลขที่ SS1 ศูนยการคามารเก็ตพาเหรด มีนบุรี
159/2 หมูที่ 18 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 2540 0190-2
โทรสาร 0 2540 0193
ผูจัดการสาขา คุณณริภา ณัฐบวรภัล

สาขานครราชสีมา
1282/13-14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท 0 4434 2342, 0 4434 2688-90
โทรสาร 0 4434 2665
ผูจัดการสาขา คุณออยทิพย ธีระรัชตะอนันต

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ระยอง
144/49 ถ.สุขุมวิท ต.ทาประดู อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3862 2900-2
โทรสาร 0 3862 2904
ผูจัดการสาขา คุณชมพูนุท หงษกลาย

สาขาสมุทรสาคร
920/30 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท 0 3442 4200, 0 3442 4343-4, 0 3442 4446
โทรสาร 0 3442 4445
ผูจัดการสาขา คุณนพดล สังขรักษา
สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย รังสิต
81 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 3 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 2567 0060-2
โทรสาร 0 2567 0063
ผูจัดการสาขา คุณสุรพร สุนทรหิรัญเลิศ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย บางใหญ
89/4 หมูที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 2595 0420-22
โทรสาร 0 2595 0423
ผูจัดการสาขา คุณวิชญะ กิตติวงศสุนทร

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย อุดรธานี
175, 176 ถ.ประจักษศิลปาคม ต.หมากแขง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4224 2555, 0 4224 1347-8
โทรสาร 0 4224 2504
ผูจัดการสาขา คุณประพันธพงษ ภัทรศิริพงศ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย สุราษฎรธานี
159/27 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 7727 5678-79
โทรสาร 0 7727 5680
ผูจัดการสาขา คุณจันทรเพ็ญ รจนา
สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย บางเขน-วัชรพล
2/18 ถ.วัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 2347 0242, 0 2347 0237
โทรสาร 0 2347 0182
ผูจัดการสาขา คุณรุงโรจน ทองเรือง
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย สกลนคร
218/23 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4271 2511, 0 4271 3404
โทรสาร 0 4271 6404
ผูจัดการสาขา คุณธีรเมธ กุณสิทธิ์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ภูเก็ต
32/174 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 7634 5843-44
โทรสาร 0 7634 5845
ผูจัดการสาขา คุณวิภาดา สวัสดิกุล

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย เพชรบุรี
15 ถ.สุรินทรฤาไชย ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3240 1756-57
โทรสาร 0 3240 1758
ผูจัดการสาขา คุณพีรณัฐฐ สุขอนันต

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ภูเก็ต-ถลาง
187/26 หมู 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 7631 3484-85
โทรสาร 0 7631 3486
ผูจัดการสาขา คุณภิรธัช ยี่มีกุล

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย นครศรีธรรมราช
29/33 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ทาวัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 85000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 7534 3400-01
โทรสาร 0 7534 3402
ผูจดการสาขา คุณพรทิพย นงนวล

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย เลย
83/2 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4281 5476-77
โทรสาร 0 4281 5478
ผูจัดการสาขา คุณเฉลิมศักดิ์ หาดเกลี้ยง
สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย บุรีรัมย
112 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4461 3444, 0 4461 3433
โทรสาร 0 4461 3466
ผูจัดการสาขา คุณวัชรพงษ ไวยาประโคน

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ชลบุรี
112/36 หมู 1 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3828 6986-87
โทรสาร 0 3828 6985
ผูจัดการสาขา คุณวิเชียร ลิ้มรทีพงษ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย หัวหิน
11/194 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3251 1657-58
โทรสาร 0 3251 1659
ผูจัดการสาขา คุณกองสิทธิ์ วงศฉัตรทอง

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ชะอํา
388/23 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3247 2773, 0 3247 2774
โทรสาร 0 3247 2775
ผูจัดการสาขา คุณภัฏฐพงศ บุญเพ็ง
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ขอนแกน
381/49 หมูที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4346 8808, 0 4346 8809
โทรสาร 0 4346 8810
ผูจัดการสาขา คุณบรรจบ เติมพันธ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย สุรินทร
142/4 ถ.สนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4451 3232, 0 4451 3113
โทรสาร 0 4451 3233
ผูจัดการสาขา คุณประสิทธิ์ รัตนาประสิทธิ์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย พัทยา
509/84 หมู 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3841 0234, 0 3841 0235
โทรสาร 0 3841 0238
ผูจัดการสาขา คุณธีรภัทร บัวทอง

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ระยอง-แกลง
99/9 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3867 7123, 0 3867 7102
โทรสาร 0 3867 7101
ผูจัดการสาขา คุณสุทธิพันธ อินชูเดช

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย กาญจนบุรี
250/2 ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3451 5234, 0 3451 5317
โทรสาร 0 3451 5318
ผูจัดการสาขา คุณกรปภพ อรชร

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ระยอง-ปลวกแดง
499/3 หมู 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3802 5979, 0 3802 5980
โทรสาร 0 3802 5978
ผูจัดการสาขา คุณพรเกียรติ กิตติปาโล

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย หาดใหญ
237/5 ถ.ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 7423 5345, 0 7422 0803
โทรสาร 0 7422 0804
ผูจัดการสาขา คุณกาลัญู วัชระชุติมานนท

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย อยุธยา
94/6 หมู 6 ต.ไผลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3534 5666, 0 3534 5668
โทรสาร 0 3534 5667
ผูจัดการสาขา คุณสุทิน โพธิ์ทองคํา

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

