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ว�สัยทัศนและพันธกิจ
ธนาคารไทยเครดิต เพ�่อรายยอย จำกัด (มหาชน)
ว�สัยทัศน
ธนาคารขนาดเล็กที่ดีที่สุดสำหรับลูกคาธุรกิจขนาดเล็กและลูกคาธุรกิจรายยอยในประเทศไทย
• นำเสนอผลิตภัณฑทางการเง�นและการบร�การที่สอดคลองกับความตองการ
ของกลุมลูกคาธุรกิจขนาดเล็กและลูกคาธุรกิจรายยอย
• พัฒนาการบร�การและสรางความแตกตางในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
• สนับสนุนใหลูกคาสามารถสรางการเติบโตทางธุรกิจ พรอมพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีว�ต
พันธกิจ
ธนาคารมุงมั่นขับเคลื่อนธุรกิจหลักสูการเติบโตอยางรวดเร็วในทุกดาน
• ดานสินทรัพยของธุรกิจเพ��มข�้นในระดับ 60,000 ลานบาท
• ดานผลกำไรสวนอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) เพ��มข�้นมากกวารอยละ 15
• ดานฐานะทางการเง�นที่แข็งแกรงและมั่นคง
• ดานการเปนธนาคารทางเลือกที่ ไดรับการยอมรับจากกลุมลูกคาเปาหมายและบุคคลทั่วไป
• ดานการขยายธุรกิจใหครอบคลุมทั่วประเทศ
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T
C
R
B
L
I

>
>
>
>
>
>

Team Spirit
Credibility
Result Oriented
Best Service
Leadership
Integrity

2

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ขอมูล
ทางการเง�นที่สำคัญ
2558

2557

32,663
27,834
1,024
570
1,028
29,024
26,565
3,639

28,256
23,051
857
362
826
25,741
24,152
2,515

2,452
782
1,670
113
77
1,308
409
(31)
111

2,029
790
1,239
95
89
1,077
316
12
42

ผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROAA) (%)
ผลตอบแทนตอสวนของเจาของเฉลี่ย (ROAE) (%)
กำไรสุทธิตอหุน (บาท)
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม (%)
เง�นกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (%)
อัตราสวนเง�นกองทุนชั้นที่ 1 (%)
มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท)
เง�นใหสินเชื่อตอเง�นฝาก (%)
เง�นใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs) ตอเง�นใหสินเชื่อ (%)
เง�นใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (Gross NPLs) ตอเง�นใหสินเชื่อ (%)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (%)

0.36
3.60
0.32
70.39
16.42
15.32
9.10
104.78
2.05
3.69
98.60

0.16
1.69
0.14
75.67
13.78
12.98
8.38
92.32
1.57
3.58
102.11

จำนวนสาขา*
จำนวนพนักงาน
*รวมสาขาสินเชื่อเพ�่อรายยอย

74
1,174

46
990

ฐานะทางการเง�น (ลานบาท)
สินทรัพย
สินเชื่อ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs)
สินเชื่อดอยคุณภาพ (Gross NPLs)
หนี้สิน
เง�นรับฝาก
สวนของเจาของ

ผลการดำเนินงาน (ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบร�การสุทธิ
รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
ภาษีเง�นได-รายได (คาใชจาย)
กำไรสุทธิ

อัตราสวนทางการเง�น

รายงานประจำ�ปี 2558

เง�นใหสินเชื่อ (ลานบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

เง�นใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (ลานบาท)
สัดสวนเง�นสำรองตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (%)
1,200

23,051

25,000

200

2556

2557

2558

เง�นกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ)
เง�นกองทุนชั้นที่ 1

2557

2558

เง�นกองทุนชั้นที่ 2

3.00%

6.00%

4.58%

4.14%

4.00%

3.73%

12.98%

8.00%

15.32%

15.17%

5.00%

13.78%

5.48%

16.42%

15.94%

15.86%

14.74%

10.00%

2556

6.00%

16.00%

12.00%

2555

สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIMs)

18.00%

14.00%

3.7%

5,000

3.6%

400

3.1%

410

600

630

826

800

10,000

2555

99%

81%

2.3%

17,917

15,000

20,112

20,000

102%

97%

1,000

1,028

27,834

30,000

2.00%

4.00%
1.00%
2.00%
0.00%

0.00%

2555

2556

2557

2558

2555

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

2558

(110)

2557

42

2556

12

2555

(128)
(160)

111

(60)

(10)

40

90

140

2556

2557

2558
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ย้อนรอยประวัติธนาคาร

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ย้อนรอย
ประวัติธนาคาร

บนเส้นทางแห่งการเงินการธนาคารมากกว่า 4 ทศวรรษของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) เริ่มต้นธุรกิจ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513 ภายใต้ชื่อบริษัท กรุงเทพสินทวี จำ�กัด ก่อนจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เครดิตฟองซิเอร์
กรุงเทพสินทวี จำ�กัด ในวันที่ 28 มีนาคม 2523 และ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ไพบูลย์เคหะ จำ�กัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2524
จากนั้นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในวันที่ 27 ธันวาคม 2526 ชื่อ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จำ�กัด เพื่อดำ�เนินธุรกิจให้
กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันตามขอบเขตธุรกรรมของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด
จนกระทั่งวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จำ�กัด ได้ขออนุญาตดำ�เนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์
เพื่ อ รายย่ อ ย และกระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ ดำ � เนิ น การจั ด ตั้ ง ธนาคารพาณิ ช ย์ เ พื่ อ รายย่ อ ย ตามหนั ง สื อ
ที่ กค.1004/364 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำ�ระเงินต่างประเทศจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 พร้อมดำ�เนินการเป็นธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อย ในนาม ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550
แม้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) จะเป็นธนาคารพาณิชย์น้องใหม่ที่มีขนาดเล็ก หากแต่สามารถขับเคลื่อน
การเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แข็งแกร่ง และมั่นคง พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสนับสนุนกลุ่มลูกค้า
รายย่อยอันเป็นรากฐานสำ�คัญของประเทศ โดยเฉพาะการบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่น สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ด้วยการบริการ
เป็นกันเอง ยืดหยุ่น และจริงใจ
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมุ่งมั่นสู่การเป็นทางเลือกสำ�หรับลูกค้ารายย่อยให้สามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยการเพิ่มจำ�นวนสาขาและพื้นที่ให้บริการทางด้านการเงิน ทั้งในกรุงเทพ
และปริมณฑล พร้อมขยายการให้บริการไปยังภูมิภาค ในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ยึดมั่น
เสมอมาตลอดระยะเวลามากกว่า 4 ทศวรรษของธนาคาร
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Milestones เส้นทางแห่งความส�ำเร็จ

MILESTONES
เส้นทางแห่งความสำ�เร็จ

2550 ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้ง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดด�ำเนินการธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 18 มกราคม 2550
2552 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ตอกย�้ำเจตนารมณ์การเป็นธนาคารเพื่อรายย่อย ด้วยการเข้าซื้อกิจการของ
บริษัท ธนบรรณ จ�ำกัด ผู้ด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลเป็นอันดับ 4 ในขณะนั้น
2555 นอร์ธ สตาร์ กรุป๊ (Northstar Group) กลุม่ กองทุนทีล่ งทุนในกลุม่ ธุรกิจต่าง ๆ มากกว่า 20 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมีพอร์ตการลงทุนสูง 36,700 ล้านบาท เข้าถือหุ้นธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 25 และ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมผู้บริหาร เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพและมุ่งสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต
2556 เปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่การเป็น “ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กที่ดีที่สุด” เพื่อลูกค้ารายย่อยทั่วทุกภูมิภาคของไทย อันเป็น
รากฐานส�ำคัญของประเทศ
2557 ขายกิจการ บริษทั ธนบรรณ จ�ำกัด ให้แก่ บริษทั กรุป๊ ลีส จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ไม่ใช่ธรุ กิจหลักของธนาคาร เพือ่ มุง่ เน้นธุรกิจ
การให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ตามนโยบายและแผนการด�ำเนินงานของธนาคาร
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SMALL
BRINGS STRENGTH
เล็ก…เปนเลิศ
จ�ดแข็งแกรงของเรา คือเหลาพนักงาน
ที่มีหัวใจแหงความมุงมั่น อาทิ
ทีมเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ (RM)
ที่พรอมเต็มใจใหบร�การดวยใจรัก
และเอาใจใสลูกคาอยางดีที่สุด

SMALL
BRINGS UNIQUENESS
เล็ก…คือเอกลักษณ
เราเปนธนาคารขนาดเล็กที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
ใหบร�การสินเชื่อผานสาขาสินเชื่อเพ�่อรายยอย
(Lending Branch) โดยสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางตรงจ�ด
มีความสะดวกและยืดหยุนสูง

SMALL
BRINGS POWER
เล็ก…เพ��มพลัง
เราไมเพ�ยงแคตอบโจทยความตองการของลูกคาเทานั้น
แตยังสงมอบอำนาจเพ�่อสรางการเติบโต ขยายโอกาส
และตอยอดธุรกิจของลูกคา

SMALL
BRINGS
GREATNESS
ทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงและความทาทายทางธุรกิจ
สิ�งเล็ก ๆ ในวันนี้สามารถสรางปรากฏการณอันยิ�งใหญได
ดังเชน ความสำเร็จของธนาคารไทยเครดิต เพ�่อรายยอย จำกัด (มหาชน)
บทพ�สูจนของผู ใหบร�การทางการเง�นที่เนนความเล็ก แตคุณภาพไมเล็ก
เล็ก…ดวยใจรัก มุงมั่นปรารถนา ในการตั้งใจที่จะชวยและบร�การลูกคาอยางดีที่สุด
เล็ก…ดวยสาขาสินเชื่อเพ�่อรายยอยที่เปนเอกลักษณเฉพาะและแตกตาง สามารถเขาถึงลูกคาไดอยางแทจร�ง
เล็ก…สามารถคิดนอกกรอบเพ�่อผลสำเร็จของลูกคา
วันนี้ พวกเรา… ธนาคารไทยเครดิต เพ�่อรายยอย จำกัด (มหาชน) ภาคภูมิใจในความเปนธนาคารขนาดเล็ก
ที่รวมกอรางสรางฐานธุรกิจลูกคาใหเจร�ญกาวหนา พรอมแปรเปลี่ยนเปนพลังอันยิ�งใหญ ขับเคลื่อนสู
ความสำเร็จของประเทศในวันนี้และวันพรุงนี้
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สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการธนาคาร

รายงานประจำ�ปี 2558

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ธนาคารยังคงยึดนโยบายความระมัดระวัง รอบคอบ
มีธรรมาภิบาล มีศักยภาพ รวดเร็ว
และมีพัฒนาการตลอดเวลา
มุ่งเน้นความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
ในปี 2558 ธนาคารประสบความสำ �เร็จในการประกอบธุรกิจอย่างงดงามในทุกด้าน ทั้งสินเชื่อ เงินฝาก เงินกองทุน
กำ�ไรทีเ่ พิม่ มากกว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนด และการสร้างความมัน่ คง ด้วยการกันเงินสำ�รองอย่างพอเพียงสำ�หรับความก้าวหน้า
ในอนาคต มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย (Nano Finance) ที่ธนาคารเต็มใจให้บริการ เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงความต้องการของผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการของธนาคาร
ด้วยความพึงพอใจ
การประกอบการของธนาคารยังคงยึดนโยบายความระมัดระวัง รอบคอบ มีธรรมาภิบาล มีศกั ยภาพ รวดเร็ว และมีพฒ
ั นาการ
ตลอดเวลา มุ่งเน้นความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในการฝากเงินกับธนาคาร รวมทั้งยึดถือความ
พึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเป็นที่ตั้ง
ธนาคารขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ใช้บริการทุกประเภทของธนาคาร ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ทุกท่าน
ตลอดไป ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตลอดมา และขอขอบคุณกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ช่วยกันทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ จนผลการดำ�เนินงานมีกำ�ไรเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย
ที่กำ�หนด มีการเจริญเติบโต และมั่นคงอย่างเด่นชัดในปีที่ผ่านมา และในอนาคตตลอดไป

(นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค)
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี 2558

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารมองเห็นศักยภาพในการสร้างการเติบโต
และทุ่มเทการทำ�งานพัฒนาธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสู่
ความท้าทายใหม่ในอนาคต
ท่ามกลางความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและการเติบโตทีช่ ะลอตัวลงของตลาดทัว่ โลก ธนาคารไทยเครดิตสามารถสร้างผลประกอบ
การที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ซึ่งสูงที่สุดของระบบธนาคารพาณิชย์ รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 163 หรือ 111 ล้านบาท
ธนาคารยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นธนาคารขนาดเล็กที่ดีที่สุด สามารถสร้างการเติบโตทาง
ธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 ขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากจำ�นวน 27 สาขาเป็น 55 สาขาทั่วประเทศ เริ่มต้น
บริบทใหม่บนหน้าประวัติศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน “นาโนไฟแนนซ์” หรือสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำ�กับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการรายเล็ก
ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ซึง่ ธนาคารยินดีและภาคภูมใิ จเป็นอย่างมากกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินใหม่ “นาโนไฟแนนซ์” ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 พร้อมร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินของธนาคารที่มีการดำ�เนินการอย่างโปร่งใสแท้จริง
ผลงานการบริหารลูกค้าอย่างมีคุณภาพ แม้ลูกค้าของธนาคารจำ�นวนมากจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
กุญแจแห่งความสำ�เร็จล้วนมาจากความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำ�เนินงานเชิงรุกและการก้าวเดิน
เคียงข้างกลุ่มลูกค้าของธนาคารให้สามารถรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจไว้ ได้ตามนโยบายการให้สินเชื่อของธนาคาร
หากแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น...ธนาคารไทยเครดิตยังคงเป็นเด็กเยาว์วัยที่เพิ่งผ่านช่วงหัดยืนและกำ�ลังฝึกฝนเรียนรู้สู่
การวิง่ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ ธนาคารมองเห็นศักยภาพในการสร้างการเติบโต และทุม่ เทการทำ�งานพัฒนาธุรกิจ เพือ่ ขับเคลือ่ นสู่
ความท้าทายใหม่ในอนาคต และดังเช่นทีผ่ า่ นมา ธนาคารภาคภูมใิ จในทีมงานทุกท่านทีม่ ุง่ มัน่ และพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการสร้าง
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน ด้วยความมั่นใจว่า ธนาคารจะสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้อย่างแน่นอน

(นายวิญญู ไชยวรรณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง

นายวานิช ไชยวรรณ

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

นายธีระพล ปุสสเด็จ

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

นายวิญญู ไชยวรรณ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

นายตัน จุน-ฮง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี 2558

เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร
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เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร
ล�ำดับ ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
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
36
37

นายวิญญู ไชยวรรณ
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล
น.ส.สนันนาถ กุลไพศาลธรรม
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
นายศราวุธ เศวตณรงค์
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
นายขจิตภูมิ สุดศก
นายกมลภู ปาลิภาพงศ์
นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน
นางศันสนีย์ วอร์ค
นายรงค์ หิรัญพานิช
น.ส.นรา แสงหิรัญวัฒนา
นางชัญญานุช ฉวีวงศ์
น.ส.ดรรชนี หมู่สุวรรณ
น.ส.พิมลพรรณ รักพาณิชย์
นายโชดก ธีระวิกสิต
นางยุวพร ประเสริฐศรี
น.ส.ชนิดา ชาญมนูญ
นายวีรเวท ไชยวรรณ
นายสมชาย รวีเรืองรอง
นายโกวิทย์ ลี้ศิ ริสรรพ์
นายนาธัส กฤตวรานนท์
น.ส.ภัคจิรา วุฒิเศถกฤต
นายญาณพัฒน์ สุวิสิษฐ์
นางพิมลพรรณ กิตติสุวรรณ์
น.ส.อัจฉรา เรืองฉาย
นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
นายทรงศักดิ์ มงคลประจักษ์
นายสมยศ แสงมณีเสถียร
น.ส.ประทานพร ปีตะนีละวัต
นางจรวยพร สุวรรณสาคร
น.ส.ณธษา สุระชีวะกฤต
นายวิศิษฐ์ ธนวณิชย์กุล
นายวิบูลย์ อรุณเรืองศิริเลิศ
นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา
นางพนิดา ศรีปัตถา

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

ต�ำแหน่ง

หน่วยงาน

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. Sansanee Warke
Mr. Rong Hirunpanich
Miss. Nara Sanghirundwathana
Mrs. Chanyanuch Chaveewong
Miss. Datchanee Musuwan
Miss. Pimonpun Ruckpanich
Mr. Chodok Theerawigasit
Mrs. Yuwaporn Prasertsri
Miss. Chanida Charnmanoon
Mr. Veeravet Chaiyawan
Mr. Somchai Raweeruengrong
Mr. Kowit Leesirison
Mr. Natus Kittawaranon
Miss. Puckjira Vudhesethakrit
Mr. Yanapat Suvisit
Mrs. Phimolphan Kitisuwan
Miss. Achara Ruangchay
Mr. Dulyavit Intapantee
Mr. Songsak Mongkolprachak
Mr. Somyos Seangmaneesatien
Miss. Pratanporn Peetaneelavat
Mrs. Jaruayporn Suwanasakorn
Miss. Natasa Suracheewakrit
Mr. Visith Thanawanichakul
Mr. Wiboon Aroonreungsirilert
Mr. Sumit Setthapattana
Mrs. Panida Sriphattha

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
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

เครือข่าย
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
การเงิน
บริหารคุณภาพและการเปลี่ยนแปลง
บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
ปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารองค์กร
ตรวจสอบ
ก�ำกับและสอบทานสินเชื่อ
บริหารการเปลีย่ นแปลง ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
วิเคราะห์การเงินและวางแผนกลยุทธ์
ธุรการ
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 3
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 9
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ธุรกิจ
บริหารเครือข่ายสาขา
กลยุทธ์และสนันสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
กลยุทธ์และสนันสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
พัฒนาธุรกิจใหม่
พัฒนาและควบคุมคุณภาพกระบวนการสินเชื่อ
วิเคราะห์สินเชื่อ
วิเคราะห์สินเชื่อ
วิเคราะห์สินเชื่อ
จัดการความเสี่ยง
ขายสินเชื่อธุรกิจรายย่อย
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
ปฏิบัติการกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายและประเมินหลักประกัน
บัญชีและภาษี
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่น

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

นายธีระพล ปุสสเด็จ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Management / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• Advance Management Program / Harvard Business
School
• Bank of Thailand Program / Harvard University
Graduate School of Business Administration

การศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (บัญชี) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• M.B.A. (Finance) / University of Detroit, Michigan, USA
• Director Accreditation Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• Advanced Audit Committee Program / สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Anti-Corruption for Executive Program / สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
• บริษัท กู๊ดไชลด์ จำ�กัด
• บริษัท โปรเรสสิเดนท์ จำ�กัด
• บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต จำ�กัด
• บริษัท อินโฟเวนชั่น จำ�กัด
• บริษัท คอนโทรลอินไซเดอร์ จำ�กัด

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
(ที่ปรึกษา)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท จี สตีล จำ�กัด (มหาชน)
(กรรมการ
		
และกรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (ทีป่ รึกษาประธานกรรมการ)

รายงานประจำ�ปี 2558

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
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นายศิริชัย สาครรัตนกุล

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

(Mr. Stephen Tirador Briones)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

การศึกษา
• Bachelor of Arts (East Asian) / Columbia College
• M.B.A. (Finance & International Business) / Columbia Business
School
• Director Accreditation Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์
Financial Analysis & Policy / IMF-Institute
Hubert H.Humphrey, Fellowship Non-degree study / Boston and
American University
International Board & Director Seminar / Swedish Academy of
Directors
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Director Certification Program รุน่ 23 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
Financial Institutions Governance Program / สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำ�กัด (มหาชน)
			
• บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด ( มหาชน ) 		
• บริษัท ทีไอซี เอนจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำ�กัด

(กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• ING Bank N.V.		
• Netherlands-Thai 		
Chamber of Commerce

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการอิสระ)
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

การศึกษา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการเงิน /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of International Management สาขาการเงินระหว่าง
ประเทศ / American Graduate School of International
Management-Arizona, USA
• Director Certification Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• Role of Nomination and Governance (RNG) / สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การศึกษา
• บัญชีบัณฑิต / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• Director Certification Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท เซ็ปเป้ จำ�กัด (มหาชน)
		
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด
• บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำ�กัด
• บริษัท อรุโณเทล จำ�กัด

(กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ)
(กรรมการลงทุนอิสระ)		
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2558

นายวิญญู ไชยวรรณ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
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นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
(Mr. Roy Agustinus Gunara)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) การเงินและการธนาคาร /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
• Master of Business Administration (M.B.A.) / The Anderson
School of UCLA
• Chartered Financial Analyst (CFA) / CFA Institute
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่น 15) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การถือหุ้นธนาคาร
มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 22.44
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท วี.ซี.สมบัติ จำ�กัด
• บริษัท ญาติสัมพันธ์ จำ�กัด
• บริษัท ไชยวรรณ จำ�กัด
• บริษัท เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จำ�กัด

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

การศึกษา
• B.Sc. Electrical Engineering / Drexel University
• M.B.A. Finance / University of Illinois
• Director Accreditation Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นธนาคาร
มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 0.83
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ไม่มี
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

นายตัน จุน-ฮง

(Mr. Tan Choon-Hong)
กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

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

(กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)

รายงานประจำ�ปี 2558

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการในปี 2558
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รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นของกรรมการในปี 2558

รายชื่อ

สัดส่วนจำ�นวนหุ้นที่ถือ*

เพิ่มขึ้น / ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

ไม่มี

ไม่มี

-

นายธีระพล ปุสสเด็จ

ไม่มี

ไม่มี

-

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

ไม่มี

ไม่มี

-

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี

ไม่มี

ไม่มี

-

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

ไม่มี

ไม่มี

-

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

ไม่มี

ไม่มี

-

22.44

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

(6.86)

22

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
เป็น “ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย” ที่มีขนาดสินทรัพย์
ใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของธนาคารพาณิชย์ ไทย
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) เป็น “ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย” ที่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2547 เพื่อยกระดับบริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่เปิดดำ�เนินการอยู่และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมยื่นขออนุญาตปรับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เพื่อให้เกิด
ความเท่าเทียมกันในการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 และในปี 2552 ได้ลงทุนเข้าซื้อกิจการบริษัท ธนบรรณ
จำ�กัด โดยถือเป็ นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน นับเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยที่มีขนาดสินทรัพย์ ใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของธนาคาร
พาณิชย์ ไทย เน้นการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำ�หนดตามประกาศ เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการทำ�ธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยคือ บริษัทมหาชนจำ�กัด ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เพื่อให้บริการประชาชนรายย่อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีข้อจำ�กัดการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสาร
อนุพันธ์ และธุรกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงสูง ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) ได้ทำ�การเพิ่มทุนจาก 2,500 ล้านบาทเป็น 3,000 ล้านบาท จากการเข้ามาร่วมทุนของกลุ่ม
Northstar และในเดือนมิถุนายน 2558 ได้เพิ่มทุนอีกจำ�นวน 1,000 ล้านบาท เป็น 4,000 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธนาคาร และรองรับ
การเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงาน ธนาคารมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้บริการทางการเงินทีแ่ ตกต่าง โดยเน้นการให้สนิ เชือ่ ธุรกิจรายย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจขนาดเล็ก
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นระบบ โดยไม่ต้องพึ่งพาการเงินนอกระบบ อันส่งผลต่อภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจของลูกค้า เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นผ่านการสนับสนุนด้านสินเชื่อ
นอกจากนัน้ ธนาคารยังพร้อมเดินเคียงข้างทุกธุรกิจ ด้วยการเป็นทีป่ รึกษาในการทำ�ธุรกิจให้กบั กลุม่ ลูกค้ารายย่อยทีม่ คี วามสามารถในการชำ�ระหนี้
และมีความต้องการเงินทุนระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำ�เนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรม
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
หลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในช่วง
3 ปีทผี่ ่านมา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมก้าวสู่
ยุคแห่งการเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่น
ในภารกิจการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ทั้งประชาชน
ทั่วไป และธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้
เพื่อให้ลูกค้าสร้างความเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งสร้างโอกาสสู่อาชีพที่
มั่นคงซึ่งถือเป็นรากฐานส�ำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทางธุรกิจ ธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) สามารถขับเคลื่อนการเติบโต
ได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2558 ด้วยสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 32,663 ล้านบาท
รายได้ จ ากการด�ำเนิ น งาน 1,859 ล้ า นบาทและก�ำไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น กว่ า
2 เท่าจ�ำนวน 111 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(ROAE) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.60 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
เฉลีย่ (ROAA) เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 0.36 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จาก
กลยุทธ์ของธนาคารในการขยายสาขาและลงทุนในบุคลากรของธนาคาร
เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต
ขณะที่ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์
ด้วยเงินส�ำรอง ณ สิ้นเดือนธันวาคมอยู่ที่ 1,024 ล้านบาทและสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 1,028 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินส�ำรองต่อ
สินทรัพย์ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้รอ้ ยละ 100 โดยธนาคารมีการตัง้ ส�ำรองเพิม่ ขึน้
409 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งส�ำรองทั่วไปเพิ่มเติม (General Reserve) เป็น
จ�ำนวน 111 ล้านบาท
นอกจากนั้น ธนาคารยังมีความสามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
ที่เพิ่มขึ้น โดยในเดือนมิถุนายน 2558 ธนาคารมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ เดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมี
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 16.4 ซึง่ มากกว่านโยบาย
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 12
แผนงานและความส�ำเร็จ
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานอันโดดเด่นในปี 2558 เกิดขึ้นจากการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดในธุรกิจหลักของธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อรายย่อย (SB)
จ�ำนวน 11,665 ล้านบาท และสินเชื่อธุรกิจธนกิจ (SME) จ�ำนวน 8,720
ล้านบาท โดยธนาคารมีสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 27,855 ล้านบาท (รวมสินเชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 21 ล้านบาท) ในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 19
จากปีก่อนหน้า ซึ่งสินเชื่อหลักเติบโตร้อยละ 44 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73
ต่อสินเชื่อรวมทั้งหมดของธนาคาร
ขณะเดียวกันธนาคารยังเดินหน้าแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการขยายสินเชือ่ เพือ่ รายย่อยและเปิดสาขาสินเชือ่
เพื่อรายย่อย และการปรับโครงสร้างทีมขายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ ด้วยการ
เพิ่มทีมขายใหม่ รวมทั้งการเริ่มโครงการสินเชื่อนาโนเครดิต และการสรรหา
เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อทดลองตลาดในช่วงแรก
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ธนาคารมีการจัดสร้างห้องฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับ

พนักงานขายสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจหลักของธนาคาร เพื่อเสริมศักยภาพ
ในการเข้าถึงลูกค้าและขยายสินเชื่อของธนาคาร โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลัง
2558 ธนาคารมุ่งเน้นการฝึกอบรมด้านการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
และการบริการทีเ่ ป็นมาตรฐานในสาขาเงินฝากและสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย
ทั่วประเทศ
โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ
จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารได้
เข้าร่วมโครงการประกันสินเชื่อของรัฐบาล เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ โดยวงเงิ น ค�้ ำ ประกั น ทั้ ง สิ้ น 4.7 ล้ า นล้ า นบาท โดย
ผลประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ เพิ่ ม ขึ้ น หากสิ น เชื่ อ เสื่ อ มค่ า ลงไม่ เ กิ น
ความคุ้มครองสูงสุดร้อยละ 18
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจทั้งลูกค้าและพนักงาน โดยใน
ปี 2558 นับเป็นปีแรกที่ธนาคารเริ่มส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
และได้รับคะแนน Net Promoter Score (NPS) อยู่ที่ระดับ 15.4 สะท้อนถึง
ความพึ ง พอใจและความมั่ น คงในการท�ำงานของพนั ก งานระดั บ ที่ สู ง
ขณะที่ได้รับความพึงพอใจของลูกค้า Voice of Customer (VOC) อยู่ที่
ระดับ 8.1
สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
ธนาคารรุกด�ำเนินแผนธุรกิจด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการ
ท�ำกิจกรรม People Branding เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และวัฒนธรรม
องค์กรให้พนักงานเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของธนาคารร่วมกัน เพื่อ
เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ ได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งปัจจุบันลูกค้า
มี ก ารรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ ธนาคารดี ขึ้ น ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ แ ละการท�ำกิ จ กรรม
การตลาดเข้าถึงผู้ประกอบการในพื้นที่สาขา (Localized Marketing)
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ธนาคารและสาขาให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ
การขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
ตามแผนการรุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกว่า 10,000 รายทั่วประเทศ ธนาคาร
เดินหน้าขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Lending Branch) ด้วยการเปิด
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 28 สาขา และมีจ�ำนวนสาขาสินเชื่อเพื่อ
รายย่อยรวม 55 สาขาในปี 2558 โดยสินเชื่อใหม่เติบโตในอัตราร้อยละ 100
สินเชื่อคงค้างเติบโตอัตราร้อยละ 162 พร้อมศักยภาพการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งธนาคารยังมีการพัฒนาระบบ CRM (PCIS) เพื่อสร้าง
เครือข่ายลูกค้าที่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยอีกด้วย
สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
นอกจากการให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ในธุ ร กิ จ หลั ก
ธนาคารยังมุ่งมั่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยเปิดตัวสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
หรือ “นาโนเครดิต” เพื่อให้บริการทางการเงินส�ำหรับลูกค้าที่เข้าถึงเงินกู้
ได้ ย ากในอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ท างการก�ำหนดเพื่ อ ลดความเดื อ ดร้ อ นของ
ผู้กู้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ให้ได้ครอบคลุมมากทีส่ ดุ โดยธนาคารได้รเิ ริม่ ทดลองตลาดเป็นเวลา 4 เดือน
หลังของปี 2558 พร้อมประมาณการปล่อยสินเชื่อ 5 ล้านบาทในเดือนแรก

รายงานประจำ�ปี 2558

ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจหลัก
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ
ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยสินเชื่อส�ำหรับ
ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการลงทุน ขยาย
กิจการ เสริมสภาพคล่อง หรือรี ไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม ซึ่งในปี
2558 ธนาคารมีสินเชื่อใหม่ 11,380 ล้านบาทหรือเติบโตร้อยละ 62 และ
สินเชื่อคงค้าง ณ ปี 2558 เติบโตร้อยละ 33 ในส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ยังคงควบคุมได้ และอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าอุตสาหกรรม
แผนงานและความส�ำเร็จ
ผลการด�ำเนินงานของสินเชื่อธุรกิจธนกิจ มีอัตราการเติบโตของเงินให้
สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 62 และสามารถควบคุมคุณภาพสินเชื่อให้มี
สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าตลาด พร้อมปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของทีมอนุมัติสินเชื่อธุรกิจธนกิจ และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิตรวมทั้งสร้างทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ขายและอนุมัติสินเชื่อ
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกันธนาคารพร้อมด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้สินเชื่อควบคู่กับการเพิ่มยอดสินเชื่อของธนาคาร
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการ
ปรับกลยุทธ์หรือโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม พร้อมกับ
การพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรมทักษะการขาย
การพิจารณาสินเชื่อ และให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ความท้าทายทางธุรกิจ
แม้ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ธนกิ จ ของธนาคารจะมี จ�ำนวนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในปี 2558
หากแต่ ธ นาคารยั ง ต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทายส�ำคั ญ ในด้ า นการบริ ห าร
ธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการสนับสนุนกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีให้สามารถสร้าง
ผลก�ำไรที่แข็งแกร่งเพียงพอ ท่ามกลางสภาวการณ์ตลาดที่ ไม่แน่นอน
ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลต่ อ ความเสี่ ย งในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ และผลประกอบการ
ของกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีอย่างมีนัยส�ำคัญ
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ
ของธนาคาร นับตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจการเงิน เพือ่ น�ำมาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารที่มีประสิทธิภาพ
ธุรกิจให้สินเชื่อเพื่อรายย่อย
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน ด้วย
สินเชื่อเพื่อรายย่อยที่ให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000-10,000,000 ล้านบาท
ส�ำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจซื้อ
สถานประกอบการใหม่และขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ซึ่งในปี 2558 ธนาคาร
สามารถสร้างยอดสินเชื่อใหม่เติบโตร้อยละ 19 และสินเชื่อคงค้างเติบโต
ร้อยละ 53 หรือ 4,049 ล้านบาท จาก 7,616 ล้านบาท ในปี 2557 อยู่ที่
จ�ำนวน 11,665 ล้านบาท
แผนงานและความส�ำเร็จ
จากเป้าหมายการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคาร
ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญการเป็น
ผู้ให้สินเชื่อเพื่อรายย่อย และมุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อผ่านการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการขายและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง
บุ ค ลากรที ม งานในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ค วามสามารถและความ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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เชี่ยวชาญ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในอนาคต
ยอดสินเชื่อใหม่เติบโตในอัตราร้อยละ 19 และสินเชื่อคงค้างเติบโตอัตรา
ร้อยละ 53 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยที่เปิดใน
ต่างจังหวัดโดยรูปแบบการท�ำสินเชื่อเพื่อรายย่อย แสดงให้เห็นถึงการท�ำ
ก�ำไรได้ในอัตราทีส่ งู จากส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ ซึง่ คาดว่าอัตราผลตอบแทน
ต่อการลงทุน (ROI) จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.4 และอัตราผลตอบแทนต่อ
ผู้ถือหุ้น (ROE) จะสูงถึงร้อยละ 25 ในอีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากนั้น ธนาคาร
ยังสามารถขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
100% โดยเปิดสาขาใหม่ 28 สาขา รวมทั้งหมด 55 สาขา ณ สิ้นปี 2558
ตามกลยุทธ์ของธนาคารที่ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก
ความท้าทายทางธุรกิจ
ท่ า มกลางการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ การเงิ น และสภาวะความไม่ แ น่ น อนทาง
เศรษฐกิจ ธนาคารพยายามน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่าง
และโดดเด่ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ รายย่ อ ย
ภายใต้การควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ทั้งยังต้อง
สร้างกิจกรรมทางการตลาดประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้เป็นที่
รู้จัก นอกเหนือจากความท้าทายในการขยายทีมงานที่มีความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
นาโนเครดิต
หลังจากได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถด�ำเนินธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน วงเงิน
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย่ อ ย จ�ำกั ด (มหาชน) ได้ เ ริ่ ม ให้ บ ริ ก าร
นาโนเครดิ ต ในสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ยในหลายพื้ น ที่ ข องธนาคาร
โดยพิจารณาจากแนวโน้มความต้องการของผู้ประกอบการ และพื้นที่ที่
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นาโนเครดิตตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ
แผนงานและความส�ำเร็จ
ธนาคารวางเป้าหมายให้นาโนเครดิตเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของธนาคาร
ทีส่ ามารถสร้างอัตราผลตอบแทนในระยะยาวประมาณร้อยละ 30 โดยมุง่ เน้น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ผ่ า นระบบเทคโนโลยี แ ละ
การพั ฒ นากระบวนการท�ำงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การขยายสาขา
ให้ บ ริ ก ารในระยะทดลองปี 2558 และเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 25 สาขาในปี 2559
รวมสิ้นปี 2559 ธนาคารมีสาขาเปิดให้บริการสินเชื่อนาโนเครดิตทั้งสิ้น
28 สาขา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างสะดวกและ
ครอบคลุมความต้องการมากขึ้น
ธุรกิจอื่นๆ
นอกจากธุรกิจหลักของธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจธนกิจ และสินเชื่อ
เพื่อรายย่อย รวมทั้งนาโนเครดิตแล้ว ธนาคารยังด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อ
อื่น ๆ เช่น สินเชื่อทองแลกเงิน สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยยอด
สินเชื่อรวมปี 2558 ประมาณ 7,453 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากจ�ำนวน
9,196 ล้ า นบาทในปี 2557 สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ของธนาคารที่ต้องการปรับสัดส่วนรายได้ ให้มุ่งเน้นธุรกิจหลักมากขึ้น
ซึ่งสัดส่วนสินเชื่อจากธุรกิจอื่น ๆ ลดลงเหลือร้อยละ 27 จากเดิมร้อยละ 39
ภายใต้ระบบการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่อตามกฎหมาย ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคนไทย
และสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมตามความคุ้มครองที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้าง
การเติบโตได้อย่างยั่งยืนและช่วยเสริมสร้างการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ พร้อมกันนั้นธนาคารยังสนับสนุนแนวคิดการออมเงินเพื่อสร้าง
รากฐานชีวิตคนไทยให้มั่นคงผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากหลายรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์
ธนาคาร

สายลูกค้า
ธุรกิจ SMEs

สายลูกค้า
ธุรกิจรายย่อย
• สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อ
ธุรกิจรายย่อย
• สินเชื่อคนค้าขาย
• สินเชื่อธุรกิจเพื่อ
ผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

• สินเชื่อ SME
• สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง
• สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ
• สินเชื่อเพื่อสร้าง
อพาร์ทเมนท์-หอพัก
• บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่า

สายลูกค้า
บุคคลทั่วไป
• สินเชื่อทองแลกเงิน
• สินเชื่อบ้านแลกเงิน
• ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่าง ๆ
• ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน
(กองทุนรวม)

รายงานประจำ�ปี 2558

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
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สายลูกค้าธุรกิจรายย่อย
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับธุรกิจรายย่อย ซึง่ เป็นหนึง่ ในก�ำลังส�ำคัญของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ พร้อมให้บริการ
ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากที่หลากหลาย
โดยมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้า รวมทัง้ การออกแบบขัน้ ตอน
การท�ำงาน การอนุมัติสินเชื่อที่สะดวก รวดเร็ว และเอกสารประกอบ
ที่ไม่ยุ่งยาก

1

2

สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ ไม่มีหลักประกัน แต่มีสถาน
ประกอบการเป็นหลักแหล่งแน่นอน และอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากสาขา
ที่ให้สินเชื่อ เพื่อตอกย�้ำความเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยอย่างแท้จริง
โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนช�ำระสูงสุด 5 ปี
ขณะที่ธนาคารมีบริการรับช�ำระเงินถึงสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกค้า
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการช�ำระเงิน และสามารถแบ่งช�ำระเป็นรายสัปดาห์
เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถแบ่งผ่อนช�ำระได้แบบสบาย ๆ และตรงกับพฤติกรรม
การค้าขายของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเริ่มให้บริการกับกลุ่มลูกค้าใน
พื้นที่รังสิต บางใหญ่ และมีนบุรีในปี 2558 และพื้นที่การให้บริการอีก
25 สาขาในปี 2559

3

สินเชื่อคนค้าขาย
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพ และมีสินทรัพย์ที่
สามารถน�ำมาเป็นหลักประกันได้ เช่น บ้าน อาคาร สถานประกอบการ
ห้องชุด ที่ดินเปล่า หรือทองค�ำ โดยผู้กู้สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้สูงสุด
ร้อยละ 15 จากวงเงินกูท้ ี่ได้รบั การอนุมตั ิ เพือ่ น�ำไปช�ำระค่าเบีย้ ประกันต่าง ๆ
ค่าจดจ�ำนองหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์
สินเชื่อพิเศษส�ำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และเทคนิค
การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เปิดคลินิกรักษาโรค
ขยายกิจการทางการแพทย์ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่ตอ้ ง
ใช้หลักประกัน เพียงแค่ใช้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรอง
ประสบการณ์ท�ำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์ในการขอสินเชื่อ

4

1. สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
2. สินเชื่อคนค้าขาย
3. สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์
4. สินเชื่อทองแลกเงิน
5. สินเชื่อบ้านแลกเงิน

5

ส�ำหรับจุดเด่นของสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ ได้แก่
แพทย์ ไม่จ�ำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ท�ำงาน
ในสายอาชีพ และไม่จ�ำเป็นต้องมีหลักประกันในการขอกู้ โดยสามารถขอ
สินเชื่อระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี และวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ในกรณี
กู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์ รวมทั้งวงเงินสูงสุด
2 ล้านบาท ในกรณีกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ และเภสัชกร
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

สายลูกค้าธุรกิจ SME
ธนาคารให้บริการสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตที่ดี เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หอพัก-อพาร์ทเมนท์ หรือ
เจ้าของร้านทอง เพือ่ เพิม่ โอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป
สินเชื่อ SME
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุน
การเติบโตทางธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็น การลงทุนขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง
หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
บริการทางการเงินส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่
ต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น โดยคุณสามารถ
เบิ ก ถอนใช้ ว งเงิ น จากบั ญ ชีกระแสรายวันได้อย่างสะดวกสบายด้วย
เช็คส่วนตัว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการช�ำระค่าสินค้า วัตถุดิบ หรือ
ค่าบริการอื่น ๆ ของธุรกิจ
วงเงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan)
บริการด้านการเงินที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและความสะดวกสบายแก่
ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการเงินลงทุนหมุนเวียน
และเงินทุนส�ำหรับการด�ำเนินงานในธุรกิจ ส�ำหรับการจัดหาวัตถุดิบ
สินค้าคงคลัง สินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการด�ำเนินธุรกิจ
วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)
บริการทางการเงินส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่
ต้องการแหล่งเงินทุนส�ำหรับใช้ ในการลงทุนในธุรกิจ หรือขยายธุรกิจ
ส�ำหรับเช่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานหรืออาคารส�ำนักงาน โกดัง
สินค้า ค่าเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
รวมถึงการโอนย้ายวงเงินจากสถาบันการเงินเดิม
วงเงินรับซื้อลดตั๋วเงิน (Clean Bill Discount)
บริการทางการเงินส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่
ต้องการวงเงินส�ำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ ในลักษณะการรับซื้อลดตั๋วเงิน
ประเภทต่าง ๆ โดยธนาคารจะหักส่วนลดรับล่วงหน้าทันที

วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)
• หนังสือค�ำ้ ประกัน (Letter of Guarantee) บริการของธนาคารส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ทีต่ อ้ งการหนังสือจากธนาคาร
เพื่อค�้ำประกันต่อหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้าน
หรือบุคคลทั่วไปส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
• การอาวั ล (Aval) บริ ก ารของธนาคารส�ำหรั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
รายย่อย (SMEs) ที่ต้องการให้ธนาคารค�้ำประกันการช�ำระเงินตาม
ตั๋วเงิน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เป็นต้น
• การรับรองตั๋วแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคารส�ำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการให้ธนาคารรับรอง
การจ่ายเงินตามตั๋วเงิน
• เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ (Domestic
Letter of Credit) เป็น Letter of Credit ที่ธนาคารออกให้ตามค�ำขอ
ของผูข้ อเปิด Letter of Credit ผูกพันต่อผูร้ บั ประโยชน์ (Beneficiary)
ทีอ่ ยูใ่ นประเทศ ในการเรียกให้ธนาคารผูเ้ ปิด (Issuing Bank) ช�ำระเงิน
หรือรับรองการช�ำระเงินตามตั๋วแลกเงินและเอกสารการค้าโดยมี
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจร้านทอง และต้องการเพิ่มโอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเพิ่มเงินลงทุน เพิ่มผลก�ำไร หรือ
ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ โดยใช้ ท องค�ำแท่ ง หรื อ ทองรู ป พรรณเป็ น หลั ก ทรั พ ย์
ค�้ำประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร
สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อแบบเช่าซื้อ เครื่องจักร-เครื่องมือ (Hire Purchase) วงเงินตั้งแต่
1 ล้านบาทขึ้นไป เป็นบริการเพื่อรองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ ใน
กิจการ หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรเป็น
หลักประกัน ระยะเวลาในการเช่า 1-5 ปี เหมาะส�ำหรับเป็นแหล่งเงินทุน
ในการจัดซื้อสินทรัพย์ที่ขอสินเชื่อไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด
ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สภาพคล่ อ งของกิ จ การ และไม่ มี ค วามเสี่ ย ง
ด้านต้นทุนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทั้งยังได้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เครื่องจักรเมื่อครบสัญญา

รายงานประจำ�ปี 2558

ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจของธนาคารมีจุดเด่นด้านการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และอัตราค่าเช่าคงที่ตลอดสัญญา รวมทั้ง
ผู้กู้สามารถช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือนในจ�ำนวนเท่ากันทุกเดือน หรือ
สามารถช�ำระค่าเช่ามากกว่าอัตราค่าเช่าที่ก�ำหนด เพื่อให้เงินต้นหมดไว
และประหยัดดอกเบี้ยได้ หรือผู้กู้สามารถปิดสัญญาก่อนก�ำหนดได้
ทุกเวลา โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญา
สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์หรือหอพักให้เช่าแบบ
ครบวงจร ทัง้ ส�ำหรับกูเ้ พือ่ ก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักใหม่บนทีด่ นิ ของ
ตนเอง ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีอยู่ หรือ Refinance วงเงิน
สินเชือ่ จากสถาบันการเงินเดิม หรือเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็น
อพาร์ทเมนท์-หอพัก ด้วยข้อเสนอที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็น ความรวดเร็ว
ในการพิจารณาเงินกู้ ซึ่งให้วงเงินกู้ค่าก่อสร้างสูงสุด 100% ของมูลค่า
ก่อสร้าง พร้อมวงเงินสินเชื่อหรือเงินกู้ส�ำหรับการตกแต่งภายในและ
การผ่อนช�ำระเงินกู้ที่สอดคล้องกับรายได้ ภายใต้ระยะเวลาผ่อนช�ำระ
เงินกู้สูงสุดได้ 15 ปี
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่า
บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยพร้อมความคล่องตัวกับผู้ฝากและนักธุรกิจ
ที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนเป็นประจ�ำ สามารถเบิกถอนเงินด้วยเช็คได้อย่าง
มั่ น ใจ สะดวก และสามารถตรวจสอบธุ ร กรรมผ่ า นใบแจ้ ง รายการ
เดินบัญชี (Statement) ซึ่งธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชี
ทุกเดือน โดยค�ำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน
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สายลูกค้าบุคคลทั่วไป
สินเชื่อทองแลกเงิน
สินเชื่อส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเงินด่วน ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน
โดยใช้ทองค�ำแท่งหรือรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 93.5 เป็น
หลั ก ประกั น อั ต ราดอกเบี้ ย ต�่ ำ แปรผั น ตามวงเงิ น สิ น เชื่ อ ต่ อ มู ล ค่ า
หลักประกันให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
สินเชื่อส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเสริม
สภาพคล่อง โดยใช้โฉนดที่ดินและบ้าน หรืออาคารชุดเป็นหลักประกัน
พร้อมข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 7 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด
10 ล้านบาท และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 20 ปี
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ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
นอกจากการให้บริการสินเชือ่ เพือ่ สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่ง
ธนาคารยังมุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยบริการ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินเป็นก้อน
หรือทยอยออม เพื่อรับดอกเบี้ยสูงหรือเพื่อความคล่องตัวในการฝาก
ถอนได้ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง พร้อมทั้งรับดอกเบี้ยอัตราสูง โดยแบ่ง
ผลิตภัณฑ์เงินฝากออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเงินฝากทั่วไป (General
Deposit) และกลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ (Structured Deposit)
กลุ่มเงินฝากทั่วไป (General Deposit)
บริการทางการเงินขั้นพื้นฐานส�ำหรับทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล ทุกช่วงวัย เป็นบัญชีที่รองรับธุรกรรมใช้จ่ายหมุนเวียน
เพื่อการเก็บออมหรือเพื่อการใช้จ่ายตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ�ำ
1

2

3

1. เงินฝากประจำ�
2. เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ
3. เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ
4. ฝากปลอดภาษี

4

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ค ล่ อ งตั ว สู ง สะดวกสบายกั บ การใช้ จ ่ า ยประจ�ำวั น ที่
สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง และสามารถใช้บริการ
ได้ทงั้ ทีต่ ู้ ATM ของธนาคารไทยเครดิต และธนาคารพาณิชย์อนื่ ในประเทศ
พร้อมบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อช�ำระค่างวดสินเชื่อหรือ
ค่าสาธารณูปโภค โดยคิดอัตราดอกเบี้ยให้ทุกวัน และรับดอกเบี้ยปีละ
2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
บัญชีเงินฝากประจ�ำ
บัญชีเงินฝากประจ�ำเป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา โดยธนาคาร
จะค�ำนวณดอกเบี้ยในแต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่ก�ำหนด ได้รับ
อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สู ง ตลอดระยะเวลาการฝากในรู ป แบบสมุ ด คู ่ ฝ าก
(Passbook) และสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบ
ตัง้ แต่ 3-36 เดือนตามความต้องการผลตอบแทน รวมทัง้ สามารถใช้บญ
ั ชี
เงินฝากประจ�ำเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้ ได้
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ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
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กลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มุ่งพัฒนาให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เงินฝากปกติทั่วไป
ด้วยการผสมผสานจุดเด่นของบริการฝากประจ�ำกับออมทรัพย์ ไว้ดว้ ยกัน
เช่น การจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า อัตราดอกเบี้ยสูง คงความคล่องตัว
ในการเบิกใช้ยามฉุกเฉิน ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าที่เพิ่มค่าให้กับเงินฝาก ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง
เทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจ�ำ พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน คิดดอกเบี้ย
ทุกสิ้นวันถึงวันที่ 25 ของเดือน สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ ความคล่ อ งตั ว สู ง แบบออมทรั พ ย์ เบิ ก ใช้ ส ะดวกผ่ า น
บัตร ATM ของธนาคารไทยเครดิต ไม่คิดค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่
เดียวกัน และส�ำหรับ 5 ครั้งแรกของทุกเดือนที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่น ๆ
พร้อมความสะดวกในการฝากได้ที่สาขาธนาคารและที่ไปรษณีย์ ไทยกว่า
1,400 แห่ง ด้วยบัตรฝากเงินทันใจ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อ
เพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือน
เงินฝากประจ�ำ โดยไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่ดอกเบี้ยรับทั้งปีไม่เกิน
20,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ซึ่งลูกค้าสามารถเลือก
ฝากได้หลายแบบตั้งแต่ 100,000 – 900,000 บาท พร้อมทั้งยังสามารถ
เลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาโครงการที่ธนาคาร
ก�ำหนด หรือถอนก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนดได้ โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยใน
อัตราออมทรัพย์ปกติ
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
บัญชีเงินฝากทีส่ ง่ เสริมวินยั ในการออม ด้วยการฝากเงินในจ�ำนวนเท่ากัน
ทุกเดือนตามระยะเวลาการฝากที่เลือก 24 เดือน ขั้นต�่ำเพียงเดือนละ
1,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ (Fixed Rate) ตลอดระยะ
เวลาการฝาก 24 เดือน และเป็นดอกเบีย้ ยกเว้นภาษีดอกเบีย้ เงินฝากตาม
หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งยังไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากเงิน
ผ่านบัตรเงินฝากทันใจที่ไปรษณีย์ ไทยกว่า 1,400 แห่ง

ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)
ธนาคารขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ จ ากกระทรวง
การคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0022-01 และได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
และการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อเดือน
มิถุนายน 2553 เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางการบริหารเงินโดยจัดพอร์ต
การลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในจุดบริการ
เดียวกัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
ปัจจุบัน ธนาคารเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรั บ ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารลงทุ น และประเภทกองทุ น ที่ น�ำเสนอ
ให้ลูกค้าเงินฝากแบ่งตามตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
• กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
• กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund)
• กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
• กองทุนรวมแบบผสม (Balanced Fund)
• กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund)
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
• กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
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People Branding

PEOPLE
BRANDING

1

นอกจากความมุ่งมั่น สร้างการรับ รู้ผ่านการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร และกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ความแข็งแกร่งและยั่งยืนจากภายในองค์กร ด้วยความเชื่อมั่นว่า
พฤติกรรมการท�ำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน
ของพนักงานล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญต่อทัศนคติที่ลูกค้ามีให้
กับคุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์แบรนด์ของ
ธนาคารโดยตรง
ดังนัน้ ธนาคารจึงได้รเิ ริม่ เดินหน้าการเชือ่ มโยงความเป็นแบรนด์เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจังในปี 2558 ภายใต้แนวคิด People
Branding เพือ่ ให้พนักงานมีความเข้าใจร่วมกันในทิศทางและเป้าหมาย
ของธนาคาร พร้อมด้วยการวางเป้าประสงค์และปณิธานไว้ 5 ข้อ ดังนี้

2

1. เข้าถึงและบริการลูกค้าอย่างเข้าใจจริง
2. รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ท�ำ
3. ให้ความส�ำคัญและให้เกียรติทุกคน
4. ท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อน
5. ยืดหยุ่น พร้อมหาทางออกใหม่ ๆ อยู่เสมอ
3

4

5
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01 | 17 มีนาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร้อยเอ็ด
เป็นสาขาล�ำดับที่ 46 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 56/2
ถนนเทวาภิบาล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ร่วมพิธีเปิด

05 | 6 พฤษภาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตรัง เป็น
สาขาล�ำดับที่ 50 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 59/45
ถนนห้ ว ยยอด ต�ำบลทั บ เที่ ย ง อ�ำเภอเมื อ งตรั ง
จังหวัดตรัง โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ
เพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วม
พิธีเปิด

09 | 16 มิถุนายน 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย พัทลุง เป็น
สาขาล�ำดับที่ 54 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 230/4 หมู่ 2
ต�ำบลเขาเจียก อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
93000 โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

02 | 25 มีนาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงใหม่
เป็นสาขาล�ำดับที่ 47 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 265/4
ถนนช้างเผือก ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ร่วมพิธีเปิด

06 | 15 พฤษภาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย บางสะพาน
เป็นสาขาล�ำดับที่ 51 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 87/12
หมู่ที่ 1 ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ อ�ำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ร่วมพิธีเปิด

10 | 19 มิถุนายน 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชัยภูมิ
เป็ น สาขาล�ำดั บ ที่ 55 ของธนาคาร ที่ ตั้ ง เลขที่
293/63 ถนนยุติธรรม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 น�ำทีมโดย คุณกมลภู
ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

03 | 2 เมษายน 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย มหาสารคาม
เป็นสาขาล�ำดับที่ 48 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 2157/2
ถนนถีนานนท์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม
จั ง หวั ด มหาสารคาม 44000 โดยคุ ณ กมลภู
ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

07 | 21 พฤษภาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย อุบลราชธานี
เป็นสาขาล�ำดับที่ 52 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 34/1
หมู่18 ต�ำบลขามใหญ่ อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 น�ำทีมโดยคุณกมลภู
ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

11 | 25 มิถุนายน 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สระบุรี
เป็ น สาขาล�ำดั บ ที่ 56 ของธนาคาร ที่ ตั้ ง เลขที่
173/39 ถนนสุดบรรทัด ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โดยคุณกมลภู
ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

04 | 24 เมษายน 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย พิษณุโลก
เป็นสาขาล�ำดับที่ 49 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 371/8
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โดยคุณกมลภู
ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิด

08 | 26 พฤษภาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จันทบุรี
เป็นสาขาล�ำดับที่ 53 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 87/2
ถนนมหาราช ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือ งจั นทบุ รี
จังหวัดจันทบุรี 22000 น�ำโดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ร่วมพิธีเปิด

12 | 3 กรกฎาคม 2558
เปิ ด ด�ำเนิ น การสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย
อรัญประเทศ เป็นสาขาล�ำดับที่ 57 ของธนาคาร
ที่ตั้งเลขที่ 200/5 หมู่ 2 ถนนธนะวิถี ต�ำบลบ้านใหม่
หนองไทร อ�ำเภออรั ญ ประเทศ จั งหวั ดสระแก้ ว
27120 โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

13 | 7 กรกฎาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งสง
เป็นสาขาล�ำดับที่ 58 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 42/3
ถนนทุ ่ ง สง-ห้ ว ยยอด ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 น�ำทีมโดย
คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ท�ำพิธีเปิด

17 | 18 กรกฎาคม 2558
ร่ ว มจั ด กิ จ กรรม วั น แห่ ง เกี ย รติ ย ศ บริ ษั ท ไทย
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทใน
กลุ ่ ม ไทยประกั นชี วิ ต ร่ ว มตั้ งบู ธ ประชาสั มพั นธ์
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่าง ๆ และจัดกิจกรรม
ร่วมสนุกชิงรางวัลให้แก่พนักงานและผู้แทนขาย
ที่ประสบความส�ำเร็จในการสร้างยอดขายให้แก่
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

21 | 14 สิงหาคม 2558
เปิดดำ�เนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย บึงกาฬ เป็น
สาขาลำ�ดับที่ 64 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 218/2 หมู1่
ตำ�บลบึงกาฬ อำ�เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
38000 โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

14 | 10 กรกฎาคม 2558
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการต่ อ ต้ า นการ
คอร์รปั ชัน่ จาก “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ” (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption
หรือ CAC) โดย คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ
เป็ น ตั ว แทนรั บ มอบ สะท้ อ นถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ใน
การส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และบริหาร
จั ด การเพื่ อ ให้ ก ารด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร
ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

18 | 24 กรกฎาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลพบุรี
เป็นสาขาล�ำดับที่ 61 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 43/3
หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าศาลา อ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี 15000 น�ำทีมโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ร่วมพิธีเปิด

22 | 17 สิงหาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางบอน
เป็นสาขาล�ำดับที่ 65 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 701
ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ
มหานคร 10150 โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผูช้ ว่ ย
กรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ
เพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วม
พิธีเปิด

15 | 15 กรกฎาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ราชบุรี
เป็นสาขาล�ำดับที่ 59 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 286/34
ถนนศรี สุ ริ ย วงศ์ ต�ำบลหน้ า เมื อ ง อ�ำเภอเมื อ ง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 น�ำทีมโดย คุณกมลภู
ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

19 | 10 สิงหาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชุมพร
เป็นสาขาล�ำดับที่ 62 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 64/2
หมู่ 11 ต�ำบลวังไผ่ อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 86190 โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ
เพื่ อ รายย่ อ ย พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ธ นาคาร
ร่วมพิธีเปิด

23 | 25 สิงหาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย นครสวรรค์
เป็ น สาขาล�ำดั บ ที่ 66 ของธนาคาร ที่ ตั้ ง เลขที่
49/39 หมู่ที่ 5 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 น�ำทีมโดย
คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริ ห ารเครื อ ข่ า ยสาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ท�ำพิธีเปิด

16 | 17 กรกฎาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำลูกกา
เป็นสาขาล�ำดับที่ 60 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 169/33
หมู่ 3 ถนนล�ำลูกกา ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 น�ำทีมโดย คุณกมลภู
ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

20 | 11 สิงหาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงราย
เป็นสาขาล�ำดับที่ 63 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 180/24
หมู ่ 12 ต�ำบลรอบเวี ย ง อ�ำเภอเมื อ งเชี ย งราย
จังหวัดเชียงราย 57000 โดยคุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ร่วมพิธีเปิด

24 | 27 สิงหาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม่สอด
เป็นสาขาล�ำดับที่ 67 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 64/1
ถนนประสาทวิ ถี ต�ำบลแม่ ส อด อ�ำเภอแม่ ส อด
จังหวัดตาก 63110 น�ำทีมโดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคาร
ร่วมพิธีเปิด
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เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี 2558

37

25

29

33

26

30

34

27

31

35

28

32

36

38

เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี 2558

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

25 | 2 กันยายน 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย สุพรรณบุรี
เป็นสาขาล�ำดับที่ 68 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 56/2
ถนนเณรแก้ ว ต�ำบลท่ า พี่ เ ลี้ ย ง อ�ำเภอเมื อ ง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 น�ำทีมโดย
คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ท�ำพิธีเปิด

29 | 18 กันยายน 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย กระบี่ เป็น
สาขาล�ำดับที่ 71 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 238/11
ถนนมหาราช ต�ำบลปากน�้ ำ อ�ำเภอเมื อ งกระบี่
จั ง หวั ด กระบี่ 81000 น�ำที ม โดยคุ ณ กมลภู
ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

33 | 20 พฤศจิกายน 2558
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเชือ่ นาโนเครดิตเพือ่ ธุรกิจ
รายย่อย ที่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางใหญ่
ที่ตั้งเลขที่ 89/4 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเสาธงหิน อ�ำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 น�ำโดยคุณนาธัส
กฤตวรานนท์ ผูอ้ �ำนวยการอาวุโส พัฒนาธุรกิจใหม่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร ร่วมพิธเี ปิด

26 | 4 กันยายน 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางพลี
เป็นสาขาล�ำดับที่ 69 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 200/60
หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 น�ำทีม
โดย คุ ณ กมลภู ปาลิ ภ าพงศ์ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

30 | 22 ตุลาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย บางขุนนนท์
เป็ น สาขาล�ำดั บ ที่ 72 ของธนาคาร ที่ ตั้ ง เลขที่
21/45 ถนนบางขุ น นนท์ แขวงบางขุ น นนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 น�ำทีมโดย
คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

34 | 9 ธันวาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เป็นสาขา
ล�ำดับ 74 ของธนาคาร รองรับความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยอย่างครบวงจร ทีต่ งั้ อาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4 น�ำโดย
คุ ณ กฤษณา อร่ า มกุ ล ชั ย กรรมการธนาคารฯ
ท�ำพิธีเปิด

27 | 16 กันยายน 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ศรีมหาโพธิ
เป็ น สาขาล�ำดั บ ที่ 70 ของธนาคาร ที่ ตั้ ง เลขที่
633/28 หมู่ที่ 10 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140 น�ำทีมโดย คุณกมลภู
ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

31 | 30 ตุลาคม 2558
เปิดด�ำเนินการสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ฉะเชิงเทรา
เป็นสาขาล�ำดับที่ 73 ของธนาคาร ทีต่ งั้ เลขที่ 560/3
ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 น�ำทีม
โดย คุ ณ กมลภู ปาลิ ภ าพงศ์ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริหารเครือข่ายสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิด

35 | 18 ธันวาคม 2558
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) โดย
นางสาวสนันนาถ กุลไพศาลธรรม รองกรรมการ
ผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่ ว มมื อ (MOU) กั บ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วิ บู ล ย์
บริหารธุรกิจ รามอินทรา ในการรับผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาเข้าท�ำงานตามความเหมาะสม รวมถึงการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานตามหลักสูตรของสถานศึกษา
และร่วมพัฒนาผู้เรียนตามหลักการศูนย์เตรียม
ความพร้อมก่อนการท�ำงาน CAREER HUB

28 | 18 กันยายน 2558
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
โดย คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ พร้อม
ผู้บริหารสถาบันการเงินรวม 18 แห่ง ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลง “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft
Loan) เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบการ
SMEs” ในงานสัมมนา “ขับเคลือ่ น SMEs ขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทย” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
ภาคธุรกิจ SMEs

32 | 16 พฤศจิกายน 2558
เปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ สิ น เชื่ อ นาโนเครดิ ต เพื่ อ
ธุรกิจรายย่อย โดยเริ่มที่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
รังสิต เป็นสาขาแรก ที่ตั้งเลขที่ 81 ซอยรังสิตปทุ ม ธานี 3 ต�ำบลประชาธิ ป ั ต ย์ อ�ำเภอธั ญ บุ รี
จังหวัดปทุมธานี 12130 น�ำทีมโดย คุณสนันนาถ
กุลไพศาลธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สินเชื่อ
ธุ ร กิ จ รายย่ อ ย และคุ ณ นาธั ส กฤตวรานนท์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส พัฒนาธุรกิจใหม่ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

36 | 18 ธันวาคม 2558
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
น�ำโดยคุณสนันนาถ กุลไพศาลธรรม รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และคุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผูอ้ �ำนวยการ
อาวุโส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่ ว มมื อ (MOU) กั บ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วิ บู ล ย์
บริหารธุรกิจ รามอินทรา ในโครงการฝึกอบรม
พัฒนานักศึกษาวิทยาลัย

รายงานประจำ�ปี 2558

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญใน
การด�ำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมความมุ่งมั่นสร้าง
รากฐานและการเติบโตเชิงพาณิชย์ ในระยะยาวควบคู่กับการตอบแทน
สิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคม ด้วยความตระหนักว่า หากสังคมดี ธุรกิจจึงจะ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2558 ธนาคารได้ท�ำกิจกรรมแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังต่อไปนี้

3. กิจกรรมบริจาคร่มเพื่อผู้ต้องขังหญิง
ธนาคารร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ร่วมบริจาค
ร่มให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำกลาง จ.นครพนม เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนร่มและปัญหาสภาพอากาศร้อนในเรือนจ�ำในโครงการก�ำลังใจ
ในพระด�ำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2558

1. โครงการปันน�้ำใจ ไทยเครดิต เพื่อเด็กและเยาวชน
ธนาคารเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อน�ำไป
จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
คลองเดื่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ 2558

4. โครงการ “ปันไออุ่น...ต้านภัยหนาว”
ธนาคารเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อน�ำไป
จัดซือ้ ผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผยู้ ากไร้ในถิน่ ทุรกันดาร ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ “ปันไออุ่น...ต้านภัยหนาว” โดย
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

2. โครงการ “รู้เก็บ รู้ ใช้ สบายใจ”
ธนาคารในฐานะสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ได้เป็นส่วนหนึง่
ในการร่วมมือกับ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ภายใต้
การสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์กรอื่น ๆ ในภาคเศรษฐกิจของประเทศ
ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงิน
โดยการน�ำร่องให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ จ.นครปฐม ในระหว่าง
เดือนมกราคม 2557 – เดือนมีนาคม 2558

5. กิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้ ให้บ้านโฮมฮัก
ธนาคารร่ ว มกั บ บริ ษั ท ไทยประกั น ชี วิ ต จ� ำ กั ด (มหาชน) ให้ ค วาม
ช่วยเหลือมูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน หรือที่รู้จักกัน
ทั่วไปในนาม “บ้านโฮมฮัก” โดยว่าจ้างมูลนิธิผลิตพวงกุญแจหนังเป็น
ปลาตะเพียนสาน อันเป็นสัญลักษณ์และโลโก้ของธนาคาร เพื่อใช้เป็น
ของที่ระลึก เป็นการสร้างรายได้ให้กับมูลนิธิ
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
เศรษฐกิจไทยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยมีทิศทางชะลอตัวลงจากปัญหาหนี้
ครัวเรือนที่คงอยู่ในระดับสูง และรายได้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในตลาดโลกตกต�่ำลง ส่งผลให้การบริโภคภาค
เอกชนในประเทศยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน รวมทั้งผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�่ำ เพราะก�ำลังซื้อที่อ่อนแอเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ท�ำให้เศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ชะลอตัวลง ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา
ยุโรป ญีป่ นุ่ รวมทัง้ ประเทศจีน และประเทศตลาดเกิดใหม่เริม่ เผชิญปัญหา
ภาวะการตกต�่ ำ ของราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ แ ละพลั ง งานปิ โ ตรเลี ย ม
การทรุดตัวของภาคการค้าระหว่างประเทศและภาวะเงินฝืดที่กระจายตัว
ไปทั่วโลกต่างสะท้อนถึงปัญหาอุปทานส่วนเกินและก�ำลังซื้อที่อ่อนแอ
จากปัจจัยเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบไปยังโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงิน
ของโลก รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุน และกระบวนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่หลายประเทศต้องเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตั ว ตลอดจนราคาสิ น ทรั พ ย์ ต ่ า ง ๆ ที่ มี ค วามผั น ผวนสู ง และ
จับทิศทางได้ยาก ซึ่งโอกาสการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
ขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช่วยสนับสนุน
การส่งออกให้สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อันเป็นรูปธรรมของรัฐบาล
ด้านการลงทุนภาคเอกชนในปี 2558 ยังมีการฟื้นตัวค่อนข้างช้า จาก
ความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดย
นักลงทุนส่วนหนึ่งได้ชะลอการลงทุน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองในประเทศ
ขณะที่ภาคการส่งออกซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะ
ต้องเผชิญกับภาวะการหดตัวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากผลกระทบราคา
สินค้าเกษตรและน�้ำมันที่ตกต�่ำ รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า
ส�ำคัญอย่างประเทศจีนต�่ำกว่าคาด ตลอดจนผลกระทบจากปัญหา
เชิงโครงสร้างอันเป็นผลให้ผผู้ ลิตบางราย (โดยเฉพาะในกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์)
ย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (เวียดนาม กัมพูชา พม่า และ
ลาว) อย่างไรก็ตาม มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในปี 2558
มีแนวโน้มลดลงจากราคาน�้ำมันที่ตกต�่ำ ส่งผลให้การส่งออกสุทธิในปีนี้
ยังคงเป็นบวกอยู่

ส�ำหรับปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558
ได้แก่ ภาคการท่องเทีย่ วและการลงทุนของภาครัฐ โดยภาคการท่องเทีย่ ว
มีการฟืน้ ตัวขึน้ มาจากปีกอ่ นหน้าอย่างเห็นได้ชดั อันเป็นผลมาจากความ
ไม่สงบทางการเมืองที่สิ้นสุดลงและมีการยกเลิกกฎอัยการศึกในเวลา
ต่อมา ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยส่วน
ใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้ง
การลงทุนภาครัฐที่มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าร้อยละ 65 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นในกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ดังนัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ในปี 2558 ไว้ที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่จากผลการส�ำรวจความเห็นจาก
การประชุ ม สรุ ป ภาวะการเงิ น ของสมาคมธนาคารไทยประจ� ำ เดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2558 ได้ ค าดการณ์ ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ไทย
ในปี 2558 อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 2.6 โดยมี ส มมติ ฐ านว่ า มู ล ค่ า การส่ ง ออก
ในปี 2558 จะหดตัวลง ร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้า
ขณะทีแ่ นวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 นัน้ แม้จะยังคงมีทศิ ทางการฟืน้ ตัว
ที่ ไม่ชัดเจน แต่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 สอดคล้องกับ
ผลการส�ำรวจความเห็นจากการประชุมสรุปภาวะการเงินของสมาคม
ธนาคารไทยที่มีความเห็นว่าเศรษฐกิจจะเติบโตประมาณร้อยละ 3.3
พร้อมคาดว่ามาตรการต่าง ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของภาครัฐจะเห็นผลมากขึ้น อันเป็นผลจากการด�ำเนินนโยบายการคลัง
ขาดดุลเพิ่มขึ้น ประกอบกับงบประมาณการลงทุนในปี 2559 จะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 เทียบกับปี 2558 รวมทั้งคาดการณ์การฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปในภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกจากอานิสงส์แนวโน้มการ
อ่อนค่าของเงินบาท
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในปี
2559 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการบริโภคภาคเอกชน และราคาสินค้าเกษตรที่ยังมีแนวโน้มไม่ฟื้นตัว
รวมถึงภัยแล้งที่คาดว่าจะเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นในปีหน้า ขณะที่
การลงทุนภาคเอกชนอาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากการ
อ่อนค่าของเงินบาท

รายงานประจำ�ปี 2558
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ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

สรุปผลส�ำรวจทางเศรษฐกิจไทยของสมาคมธนาคารไทย
2557*

จีดีพี
การส่งออก
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.)

0.90
-0.40
1.90
2.00
33.0

ต่ำ�สุด

2558
ค่าเฉลี่ย

สูงสุด

2.50
-6.00
-0.90
1.50
34.40

2.73
-5.11
-0.43
1.50
35.53

2.90
-2.80
0.90
1.50
36.10

ต่ำ�สุด

2559
ค่าเฉลี่ย

สูงสุด

2.50
-0.50
0.50
1.50
36.30

3.18
1.20
1.13
1.64
37.09

3.50
2.00
2.00
1.75
38.00

*ข้อมูลจริง
ที่มา : การประชุมสรุปภาวะการเงิน ประจ�ำเดือนมกราคม 2559, วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ธนาคารทิสโก้

ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวค่อนข้าง
ช้ากว่าคาด ส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อในประเทศและสินเชื่อของระบบ
ธนาคารในช่วงไตรมาสแรกชะลอตัวลง โดยเริ่มขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยใน
ไตรมาสถัดมา ตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อย รวมทั้งจากนโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan)
ส�ำหรับสินเชือ่ ณ สิน้ ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 5.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ทั้ ง สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ และสิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคขยายตั ว ค่ อ นข้ า งชะลอตั ว
โดยสินเชื่อธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.5 ของสินเชื่อรวม มีการ

ขยายตัวจากสินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะทีส่ นิ เชือ่ ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ขยายตัวได้ค่อนข้างต�่ำจากการที่ธุรกิจขนาดใหญ่จ�ำนวนหนึ่ง
หั น ไประดมทุ น ด้ ว ยการออกตราสารหนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น ทดแทนการกู ้ จ าก
ธนาคารพาณิชย์ ในส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภคคิดเป็นร้อยละ 31.5
ของสินเชื่อทั้งระบบ มีการขยายตัวเล็กน้อยในสินเชื่อเกือบทุกประเภท
แต่ สิ น เชื่ อ รถยนต์ มี ก ารหดตั ว ลงจากอุ ป สงค์ ที่ ล ดลงหลั ง จากหมด
โครงการรถยนต์คันแรก
จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหา
ทั้งการด�ำเนินธุรกิจ และด้านสภาพคล่อง ส่งผลกระทบท�ำให้ภาพรวม
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คุณภาพสินเชือ่ ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ดอ้ ยลงจากปีกอ่ นหน้า
โดยสินเชือ่ ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs) มียอด
คงค้าง ณ สิ้นปี 2558 ที่ 332.9 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน Gross
NPLs ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 2.69 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.15 เมื่อสิ้นปี
2557 ซึ่งการลดลงของคุณภาพสินเชื่อสามารถพบจากสินเชื่อเกือบ
ทุกประเภท โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่จากลูกหนี้บางรายใน
อุตสาหกรรมที่ถูกจัดชั้นเป็น NPLs
ด้ า นก� ำ ไรสุ ท ธิ ข องระบบธนาคารพาณิ ช ย์ จากข้ อ มู ล ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยพบว่ า แม้ ร ะบบธนาคารพาณิ ช ย์ ยั ง คงมี ก� ำ ไรสุ ท ธิ ใ น
ไตรมาส 1 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงและการตีราคา

ตราสารทางการเงินและการขายตราสารหนี้ แต่ก�ำไรสุทธิในไตรมาส 2
ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
เนื่องจากระบบธนาคารได้รับผลกระทบจากคุณภาพสินเชื่อที่ลดลง
อันเป็นผลท�ำให้ธนาคารจ�ำเป็นต้องตั้งส�ำรองเพิ่มขึ้น
ในส่วนของเงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์ อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) ณ สิน้ ปีอยูท่ รี่ อ้ ยละ 17.3 ขณะทีอ่ ตั ราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier-1 Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 14.1 โดยเงินกองทุนของ
ระบบธนาคารเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 อันเป็นผลมาจากการจัดสรรก�ำไร
ครึ่งปีแรก รวมถึงการเพิ่มทุน (ที่มา : รายงาน ธพ 1.1 เดือนธันวาคม
2558, ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ธนาคาร

เงินฝาก (ล้านบาท)

ธนาคารใหญ่

KTB
BBL
SCB
KBANK

2,137,446
2,039,108
1,884,904
1,708,594

19.00
18.12
16.75
15.19

1,892,308
1,718,534
1,758,121
1,525,220

17.93
16.29
16.66
14.45

88.53
84.28
93.27
89.27

ธนาคาร
กลาง

BAY
TBANK
TMB

1,052,072
670,575
644,730

9.35
5.96
5.73

1,184,913
655,855
551,743

11.23
6.22
5.23

112.63
97.80
85.58

ธนาคารขนาดเล็ก

ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อและเงินฝาก เดือนธันวาคม 2558

UOBT
TISCO
SCBT
CIMB
KKP
ICBCT
LHBANK
BOC
MEGA ICBC
TCRB

302,239
159,046
98,760
170,502
104,781
86,201
137,300
19,184
9,366
26,565

2.69
1.41
0.88
1.52
0.93
0.77
1.22
0.17
0.08
0.24

283,016
228,696
83,838
190,018
170,602
96,731
130,163
41,362
14,749
26,821

2.68
2.17
0.79
1.80
1.62
0.92
1.23
0.39
0.14
0.25

93.64
143.79
84.89
111.45
162.82
112.22
94.80
215.60
157.48
100.96

7,770,052
2,367,376
1,113,945
11,251,373

69.06
21.04
9.90
100.00

6,894,182
2,392,512
1,265,996
10,552,690

65.33
22.67
12.00
100.00

88.73
101.06
113.65
93.79

4 ธนาคารใหญ่
3 ธนาคารกลาง
10 ธนาคารเล็ก
Total

ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2558, ธนาคารแห่งประเทศไทย
* ไม่รวมธนาคาร ANZ

สัดส่วน (%)

สินเชื่อ-Net Loan
(ล้านบาท)

สัดส่วน (%)

L/D

รายงานประจำ�ปี 2558

43

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Gross NPLs
(ล้านบาท)

สัดส่วน (%)

ธนาคารใหญ่

KTB
BBL
SCB
KBANK

71,848
54,737
57,197
47,645

21.58
16.44
17.18
14.31

3.09
2.76
2.83
2.61

15.22
17.95
17.18
17.39

BAY
TBANK
TMB

21,627
15,986
20,442

6.50
4.80
6.14

1.60
2.20
2.99

13.63
17.92
16.68

UOBT
TISCO
SCBT
CIMB
KKP
ICBCT
LHBANK
BOC
MEGA ICBC
TCRB

6,349
6,906
7,589
6,088
10,401
1,125
2,815
800
308
1,028

1.91
2.07
2.28
1.83
3.12
0.34
0.85
0.24
0.09
0.31

1.93
2.64
6.11
2.94
5.55
1.12
1.89
1.75
1.97
3.64

18.84
18.01
25.36
15.46
16.54
19.81
14.01
22.08
26.42
16.42

4 ธนาคารใหญ่
3 ธนาคารกลาง
10 ธนาคารเล็ก
Total

231,426
58,055
43,408
332,889

69.52
17.44
13.04
100.00

ธนาคารขนาดเล็ก

ธนาคาร

ธนาคาร
กลาง

ส่วนแบ่งตลาดของ NPLs เดือนธันวาคม 2558
% NPLs
(Gross)

BIS Ratio

ที่มา : รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2558, ธนาคารแห่งประเทศไทย
*ไม่รวมธนาคาร ANZ

ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 พบว่า
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้ง 17 แห่งรวมกันอยู่ที่ 11.3 ล้านล้านบาท
โดยเงินฝากของธนาคารใหญ่ 4 ธนาคารคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 69.1
ของเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่สัดส่วนของ 3 ธนาคารขนาดกลางและ
10 ธนาคารขนาดเล็กอยู่ที่ร้อยละ 21.0 และร้อยละ 9.9 ตามล�ำดับ
ส่วนเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 10.6 ล้านล้านบาท สัดส่วนของธนาคาร
ขนาดใหญ่ กลาง และเล็กอยู่ที่ร้อยละ 65.3 ร้อยละ 22.7 และร้อยละ 12.0
ตามล�ำดับ โดยจากข้อมูลดังกล่าวพบว่าสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก

(L/D ratio) ของธนาคารขนาดใหญ่มีสัดส่วนต�่ำสุดประมาณร้อยละ 89
ขณะที่พบสัดส่วนดังกล่าวสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารขนาดเล็กประมาณ
ร้อยละ113.7 ซึ่งสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรวมของธนาคารทั้ง 17 แห่ง
อยู่ที่ร้อยละ 93.8
ส�ำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ปี 2559 คาดว่าจะได้รับ
ผลดีจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยการขยายตัวของสินเชื่อจะได้รับ
การผลักดันจากสินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และสินเชือ่
ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
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ลงทุน และนโยบายของภาครัฐ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ในขณะ
ที่เงินฝากมีแนวโน้มการเติบโตตามยอดสินเชื่อที่ขยายตัว และคาดว่า
ในปีหน้าจะมีการแข่งขันในการระดมเงินฝากระหว่างธนาคารพาณิชย์
มากขึ้น อันเป็นผลมาจากการปรับเพดานการคุ้มครองเงินฝากเหลือ
1 ล้านบาทในเดือนสิงหาคมปีหน้า

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ขณะทีด่ า้ นคุณภาพสินเชือ่ ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ ธนาคารต่าง ๆ
มีแนวโน้มการออกนโยบายปล่อยสินเชือ่ ทีร่ ดั กุมขึน้ เพือ่ ควบคุมคุณภาพ
สิ น เชื่ อ ส่ ง ผลให้ ก ารแข่ ง ขั น ในกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ชั้ น ดี จ ะมี ม ากขึ้ น ซึ่ ง อั ต รา
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยของธนาคารคาดว่าจะได้รับแรงกดดันจาก
สภาวะการแข่งขัน คุณภาพสินเชือ่ และการออกโปรแกรมช่วยเหลือลูกหนี้

GDP (ณ ราคาประจ�ำปี: พันล้านบาท)
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
GDP (ณ ราคาประจ�ำปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %)
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %)
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)
การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)1/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/
ปริมาณการน�ำเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการน�ำเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)1/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
GDP Deflator
ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 16 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลที่ค�ำนวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdb.go.th
2/ ตัวเลขการส่งออกและการน�ำเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจริง
ปี 2557

ปี 2558
16 พ.ย. 58

ประมาณการ
ปี 2559
16 พ.ย. 58

13,148.6
196,239.5
404.8
6,041.1
0.9
-2.6
-2.0
-4.9
0.6
1.7
0.0
224.8
-0.3
0.7
-5.4
200.2
-8.5
-6.8
24.6
15.4
3.8

13,451.0
200,056.8
392.2
5,832.6
2.9
4.6
-1.3
22.6
2.0
2.7
0.3
213.6
-5.0
-3.0
-0.2
180.6
-9.8
-0.1
33.0
24.9
6.3

14,123.6
209,378.0
386.9
5,736.4
3.0-4.0
9.5
4.7
11.2
2.6
3.2
3.1
220.0
3.0
2.0
4.0
190.3
5.4
3.9
29.6
22.2
5.7

1.9
1.0

-0.8
-0.6

1.0-2.0
1.0-2.0

รายงานประจำ�ปี 2558

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานปี 2558
ผลประกอบการของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า
2 เท่าจากปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิส่วนใหญ่เกิดจาก
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของสินเชื่อหลัก นอกจากนั้น
รายได้จากการด�ำเนินงานของธนาคารยังเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.8 จากปีกอ่ น
อันเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของธนาคารในการขยายสาขาและลงทุนใน
บุคลากรของธนาคารเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต
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ในปี 2558 ธนาคารยังอยู่ในช่วงของการขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
และสร้างทีมขายสินเชือ่ ในกลุม่ ธุรกิจหลักของธนาคารเพือ่ เสริมศักยภาพ
ในการเข้าถึงลูกค้าและการขยายสินเชื่อของธนาคาร โดยธนาคารมีก�ำไร
ที่เพิ่มขึ้นและคาดว่ารายได้จากการด�ำเนินงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่รายจ่ายจะเติบโตในอัตราที่ลดลงในปีต่อไป
ผลจากก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(ROAE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 1.69 และร้อยละ 0.16 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 3.60 และร้อยละ
0.36 ในปี 2558 ตามล�ำดับ
หน่วย : ล้านบาท

งบกำ�ไรขาดทุน

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้-รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROAE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROAA)

สำ�หรับปี
2558
2557
2,452
782
1,670
237
1,906
1,357
409
141
(31)
111
3.60%
0.36%

2,029
790
1,239
218
1,458
1,082
316
30
12
42
1.69%
0.16%

เปลี่ยนแปลง
%
20.9
-0.9
34.7
8.7
30.8
25.3
18.5
371.3
358.3
163.1
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและอัตราผลตอบแทน

สำ�หรับปี
2558
2557

เปลี่ยนแปลง
%

รายได้ดอกเบี้ย
- เงินให้สินเชื่อ
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน/เงินกู้ยืม
- ค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราส่วนสำ�คัญทางการเงิน (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
ต้นทุนทางการเงิน*
ต้นทุนเงินฝาก**
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
กับต้นทุนทางการเงิน (Spread)

2,452
2,357
20
76
783
657
3
122
1,670

2,029
1,886
34
108
790
674
5
110
1,239

20.8%
25.0%
-42.2%
-29.6%
-0.9%
-2.5%
-40.0%
10.9%
34.8%

5.5%
8.1%
8.6%
2.9%
3.0%

4.6%
7.6%
8.7%
3.3%
3.4%

0.9%
0.5%
-0.1%
-0.4%
-0.4%

5.2%

4.3%

0.9%

หมายเหตุ: อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร ค�ำนวณโดยใช้อัตราเฉลี่ยของต้นงวดและปลายงวดเป็นตัวหาร
* ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (รวมค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก)/หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
**ต้นทุนเงินฝากรวมค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ในปี 2558 ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34.7 เป็นจ�ำนวน
1,670 ล้านบาท จากจ�ำนวน 1,239 ล้านบาทในปี 2557 การเพิ่มขึ้น
ของรายได้ดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 20.8 และ
สัดส่วนของสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ธนาคารมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost-to-Income Ratio) อยู่
ที่ร้อยละ 70.4 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอันเป็นผลมา
จากธนาคารยังอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจและเพิ่งเริ่มด�ำเนินกิจการ
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวของธนาคารมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากการบริหารที่รัดกุมทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย

รายงานประจำ�ปี 2558
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หน่วย : ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

สำ�หรับปี
2558
2557

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (%)

908
227
68
10
96
1,308
70.4

691
198
48
9
29
103
1,078
75.7

เปลี่ยนแปลง
%
31.4
14.6
41.7
11.1
-100.0
-6.8
21.4

ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานในปีทผี่ า่ นมาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.4 เนือ่ งจากธนาคารยังคงมีการลงทุนในบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งด้วยความเชือ่ ว่าทรัพยากร
บุคคลจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจของธนาคารให้ประสบความส�ำเร็จต่อไปอย่างยั่งยืน
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก สำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้สุทธิ
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ทรัพย์สินรอการขาย (สุทธิ)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

31/12/2558

31/12/2557

1,963
3,165
27,834
142
(1,013)
26,962
173
13
88
299
32,663
26,565
1,999
460
29,024
4,000
(361)
3,639
32,663

1,278
4,194
23,051
125
(844)
22,332
136
11
65
241
28,256
24,152
1,168
421
25,741
3,000
(485)
2,515
28,256

เปลี่ยนแปลง %
53.6
-24.5
20.7
13.6
20.0
20.7
27.2
18.2
35.4
24.6
15.6
10.0
71.1
9.3
12.8
33.3
-25.6
44.7
15.6
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ธนาคารมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 32,663
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,407 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.6 จากจ�ำนวน 28,256
ล้านบาท ในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เงินให้สินเชื่อ
ยอดสินเชื่อของธนาคาร ณ สิ้นปี 2558 มีจ�ำนวน 27,834 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4,783 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.7 จากจ�ำนวน 23,051 ล้านบาท
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 กล่าวคือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

• สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ขยายตัวร้อยละ 53.2 จากปีก่อน ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักทีท่ ำ�รายได้ให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารมุง่ เน้นให้สนิ เชือ่ กับ
ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจ
ในวงเงินกู้ ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท
• สินเชื่อธุรกิจธนกิจ ขยายตัวร้อยละ 39.5 จากปีก่อน เป็นกลุ่มลูกค้า
ที่มีศักยภาพ และมีประวัติการชำ�ระหนี้ที่ดี พร้อมมุ่งเน้นไปยังกลุ่ม
สินเชื่อระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงต่ำ� และความหลาก
หลายของอุตสาหกรรม
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อแยกตามผลิตภัณฑ์
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ
สินเชื่อที่มีทองคำ�เป็นหลักประกัน
สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
รวมเงินให้สินเชื่อ
• สิ น เชื่ อ ที่ มี ท องคำ�เป็ น หลั ก ประกั น ลดลงจากปี ก่ อ นร้ อ ยละ 7.2
เนือ่ งจากราคาทองคำ�ในตลาดมีความผันผวน ทำ�ให้การปล่อยสินเชือ่
ชะลอตัวลง
• สินเชื่อเช่าซื้อ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 46.2 จากการขายสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้จำ�นวน 174 ล้านบาท และนโยบายระงับการปล่อย
สินเชือ่ เนือ่ งจากมีอตั ราสินเชือ่ ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
โดยเน้นมาตรการในการติดตามหนีเ้ พือ่ ควบคุมและลดจำ�นวนสินเชือ่
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
• สินเชือ่ รายย่อย ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ 7.3 จากการชะลอการปล่อย
สินเชื่อ แต่ธนาคารได้เริ่มปล่อยสินเชื่อบ้านแลกเงินเพื่อทดแทน

31/12/2558
11,665
8,699
687
1,488
5,278
17
27,834

31/12/2557 เปลี่ยนแปลง %
7,616
6,238
740
2,764
5,693
23,051

53.2
39.5
-7.2
-46.2
-7.3
100
20.7

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ธนาคารมีหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 29,024 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 3,283 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.8 จาก 25,741 ล้านบาท ในปี
2557 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ จากเงินฝากทีเ่ พิม่ ขึน้ 2,413 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10.0 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น
831 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.1
ธนาคารมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 3,639 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,124 ล้านบาท
หรือร้อยละ 44.7 จาก 2,515 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มทุน
จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจากผลการด�ำเนินงาน 12 เดือน
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เงินรับฝาก
ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 26,565 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 จากปี 2557 โดยมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อ
เงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 104.8

ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว่า สถานะเงินกองทุนของธนาคาร
เพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดที่อาจเกิด
ขึ้นได้ โดยธนาคารมีแผนด�ำรงเงินกองทุนให้อยู่ที่ร้อยละ 13 ตลอดปี
2559

เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย
เงินกองทุนตามกฎหมาย ณ ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,687.1
ล้านบาทเท่ากับร้อยละ 16.4 ของสินทรัพย์เสี่ยง สูงกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก�ำหนดทีร่ อ้ ยละ 8.5 ซึง่ เป็นส่วนของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 จ�ำนวนร้อยละ 15.3
และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 จ�ำนวนร้อยละ 1.1 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2557 เงินกองทุน
ทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เนื่องจากธนาคารมีการเพิ่มทุนจ�ำนวน 1,000

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ของสินเชื่อรวม ณ เดือน
ธันวาคม 2558 เทียบกับร้อยละ 3.6 ณ สิ้นปี 2557 สัดส่วนค่าเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ ต่ อ สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพส� ำ หรั บ ปี 2558 เป็ น จ� ำ นวน
ร้อยละ 98.6 เทียบกับร้อยละ 102.1 ณ สิ้นปี 2557
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การบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยง
1) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งเศรษฐกิจโลก
ที่ยังคงซบเซา และเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงเปราะบางจากภาวะ
ราคาสินค้าเกษตร การส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว และภาวะหนี้ครัวเรือนใน
ระดับสูง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น
กฎหมายผู้ค�้ำประกัน กฎหมายการทวงหนี้ มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการของธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล กฎเกณฑ์ในการบริหารสภาพคล่อง เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน องค์กร บุคลากร และกระบวนการท�ำงาน
ระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย กระบวนการ
ส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่
• การระบุความเสีย่ ง (Risk Identification) ภาพรวมของการดำ�เนิน
ธุรกิจของธนาคาร มีความเสี่ยงหลักสำ�คัญที่สามารถจำ�แนกได้
7 ประเภท คื อ ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้าน
การดำ�เนินงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และความเสีย่ งจากความไม่แน่นอน
ของสภาวะเศรษฐกิจ
• การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) วิธีการและเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ วั ด ความเสี่ ย ง ทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ ขึ้ น อยู่ กั บ
ความเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น
• การติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย ง (Risk Monitoring and
Control) ธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยกำ�หนดความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงการกำ�หนด Trigger เมื่อถึงระดับ
ความเสี่ ย งที่ ใ กล้ ถึ ง เพดานความเสี่ ย ง เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
กำ�หนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงนั้น ๆ
• การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) การรายงานความเสี่ยง
จำ�เป็นต้องมีความสม่ำ�เสมอในการรายงาน และมีรูปแบบที่สามารถ
ให้ ผู้อ่ า นสามารถเข้ า ใจและนำ�ไปต่ อ ยอดได้ ง่ า ย ธนาคารมี ก าร
รายงานความเสี่ยงในรูปแบบ Dashboard ทั้งในระดับปฏิบัติการ
ที่มีรายละเอียดในทุกมิติ และระดับผู้บริหารที่มีเป็นการสรุปประเด็น
ที่ครอบคลุมทุกด้าน

ส�ำหรับหลักการส�ำคัญของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การยึด
หลักนโยบายการเติบโตสินเชื่อที่มีคุณภาพ (Quality Loan Growth)
และด�ำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
รายย่อย (SME) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร โดยมุ่งเน้น
การพิ จ ารณาบนพื้ น ฐานความเสี่ ย งที่ เ ป็ น ผลจากลู ก ค้ าไม่ สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้เป็นส�ำคัญ รวมทั้งการให้ความ
ส�ำคัญติดตามสถานะลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอทั้งสินเชื่อที่ธนาคารปล่อย
ให้กับลูกค้ารายใหม่ และคุณภาพของสินเชื่อลูกค้าปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
การเยี่ยมเยียนลูกค้า สอบถามสถานะธุรกิจส�ำหรับลูกค้ารายใหญ่ และ
การตรวจสอบติดตามคุณภาพสินเชื่อราย Portfolio ส�ำหรับลูกค้า
รายย่อย
นอกจากนั้น การติดตามทวงถามส�ำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มถดถอย ธนาคารจ�ำเป็นต้อง
มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า โดยด�ำเนินตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้
2) โครงสร้างการก�ำกับดูแลบริหารความเสี่ยง
ธนาคารยึดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ด้วยเป้าหมายให้ธุรกิจ
เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสร้ า งผลตอบแทนอย่ า งมั่ น คงในระยะยาว
หลักการส�ำคัญที่ใช้ ในการบริหารความเสี่ยง คือ การจัดโครงสร้าง
องค์กร และโครงสร้างคณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน และเอื้อต่อการบริหารความเสี่ยง
พร้อมก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร
ท�ำหน้าที่พิจารณานโยบาย กรอบการด�ำเนินการ และมาตรฐานด้าน
การบริหารความเสี่ยงทุกประเภทของธนาคาร ก�ำหนดกรอบความเสี่ยง
และขอบเขตความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้มีระบบและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยก�ำหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ท�ำหน้าที่ดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธนาคาร ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนวางกรอบการด�ำเนินการ ระบุ ประเมิน
ดูแลและติดตามระดับความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รวมทั้ ง หน้ า ที่ ดู แ ลและติ ด ตามหน่ ว ยงานภายในที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ

รายงานประจำ�ปี 2558

ด�ำเนินการทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งเสนอแนะ
และให้ความเห็น เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
นโยบายเหล่านั้นในล�ำดับต่อไป
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการดูแล
ติดตาม การด�ำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการหลักประกัน เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
ดอกเบี้ ย ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง รวมทั้ ง จั ด การสภาพคล่ อ ง
ส่ ว นเกิ น ของธนาคารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งผลตอบแทนสู ง สุ ด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลความเสีย่ งเฉพาะด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับราคา
คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน กระบวนการ
ด�ำเนินงาน และระบบรายงานทางการเงิน โดยให้ ได้ตามมาตรฐานและ
ระเบียบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์
แผนงาน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากอ�ำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร เช่น อ�ำนาจการอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ย อ�ำนาจตัดสินใจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของธนาคาร นอกจากนัน้ คณะเจ้าทีบ่ ริหาร
มีหน้าที่เสนอแนะ และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
3) การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์
แผนด�ำเนินงาน และการน�ำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้
เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
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ดังนัน้ คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูง จึงได้รว่ มกันวางแผน
กลยุทธ์และแผนด�ำเนินงานอย่างรอบคอบ ส่งเสริมการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในที่เหมาะสม
ส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติ เช่น การจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและจัดการกับปัญหาของธนาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ธนาคารน�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มาใช้ โดยผ่าน
กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 2) การติดตามผลประกอบการ
เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 3) การประเมินผลในภาพรวม โดย
ค�ำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก 4) การปรับเปลี่ยนและแก้ ไขแผน
กลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องตามผลประกอบการและสถานการณ์ล่าสุด
รวมทั้งรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เสนอทั้งต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้า หรือ
คู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา ซึ่งอาจ
เป็ น เพราะลู ก หนี้ ห รื อ คู ่ สั ญ ญาประสบปั ญ หาทางการเงิ น หรื อ จงใจ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ยั ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น
ทุ ก ประเภท ทั้ ง ธุ ร กรรมที่ อ ยู ่ บ นงบดุ ล (On Balance Sheet) เช่ น
เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนธุรกรรมนอกงบดุล (Off
Balance Sheet) เช่น หนังสือสัญญาค�้ำประกันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
ในปี 2558 ธนาคารมุ่งรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของสินเชื่อและ
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ความท้าทายจาก
ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ธนาคารจึงเพิม่
ความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการเลือกลูกค้า
ติดตามความเสี่ยงของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้
รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจากราคาที่ผันผวน ให้ความช่วยเหลือตาม
มาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้แนวทาง ตลอดจนกระบวนการ
ติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ธนาคารยังคงดำ�เนินการ
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ต่อเนื่องในการค้ำ�ประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต

ตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีการก�ำหนดแผน Action Plan เมื่อตัวชี้วัดตัวใด
ตัวหนึ่งถึงจุด Trigger Point

ธนาคารใช้หลักการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ที่ส�ำคัญดังนี้
• การกำ�หนดให้กระบวนการด้านสินเชื่อมีการถ่วงดุลอำ�นาจ (Check
and Balance) โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้านการตลาด การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และผู้มีอำ�นาจอนุมัติสินเชื่อ ให้แยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน
• การกำ�หนดระดั บ อำ�นาจอนุ มั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระดั บ ความเสี่ ย ง
(Risk-Based Authority)
• การกำ�หนดหลักเกณฑ์เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานในการอำ�นวยสินเชือ่ ภาย
ใต้กรอบโครงการ (Product Program) ซึ่งครอบคลุมถึงคุณสมบัติ
ลูกค้าเป้าหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เป็นต้น
• การกำ�หนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุ่มทรัพย์สิน
ที่จะรับเป็นหลักประกัน สภาพคล่อง และอัตราการรับหลักประกัน
ที่เหมาะสม

รายงาน Risk Dashboard จะมีตัวชี้วัดที่บ่งชี้คุณภาพของ Portfolio
เช่น โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตัวด้านเครดิต
ความเพียงพอของเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น รวมถึง
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านเครดิต (Stress Testing) เพื่อ
ประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุน เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต - อ�ำนาจกระท�ำการ
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ อ�ำนาจกระท�ำการของผู้บริหาร
และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยอ�ำนาจกระท�ำการครอบคลุมทั้งอ�ำนาจ
อนุมตั สิ นิ เชือ่ อ�ำนาจการรับความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ เป็นต้น โดยกระจาย
อ�ำนาจอนุมัติตามความเหมาะสม และพยายามก�ำหนดให้อ�ำนาจอนุมัติ
เป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Authority) โดยอ�ำนาจอนุมัติ
สินเชื่อจะถูกก�ำหนดทั้งในรูปองค์คณะ และในรูปตัวบุคคล ดังนี้
1. ผู้มีอำ�นาจอนุมัติระดับองค์คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ทำ�หน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
แต่ละประเภทตามอำ�นาจกระทำ�การที่กำ�หนด
2. ผู้มีอำ�นาจอนุมัติระดับรายบุคคล ธนาคารมีการกำ�หนดผู้มีอำ�นาจ
อนุมตั ริ ะดับบุคคลให้เป็นผูม้ อี ำ�นาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ ภายใต้วงเงินอนุมตั ิ
และอำ�นาจกระทำ�การที่ธนาคารกำ�หนด เพื่อความคล่องตัว และ
ประสิทธิภาพในกระบวนการสินเชื่อ ทั้งนี้ในการอนุมัติสินเชื่อจะ
กำ�หนดให้ต้องมีการอนุมัติร่วมกันอย่างน้อย 2 คน (Co-Sign)
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต – การรายงาน
หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต รั บ ผิ ด ชอบในการน� ำ เสนอ
รายงาน Risk Dashboard ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ โดยรายงานดังกล่าวจะก�ำหนด
ตัวชี้วัด (Risk Indicators) ที่ส�ำคัญ และมีการก�ำหนด Trigger ในแต่ละ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ธ นาคารอาจ
ไม่สามารถช�ำระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ
หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
ในปี 2558 ธนาคารได้เตรียมพร้อมส�ำหรับหลักเกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์
สภาพคล่ อ ง เพื่ อ รองรั บ กระแสเงิ น สดที่ อ าจไหลออกในภาวะวิ ก ฤต
ทั้ง Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio
(NSFR) ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2559
ธนาคารยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดท�ำรายงาน Liquidity
Risk Dashboard ที่มีการก�ำหนดตัวชี้วัด Risk Indicator และ Trigger
Point ส�ำหรับการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ในแต่ละ Risk
Indicator จะมีการจัดท�ำแผน Action Plan ในกรณีที่ตัวชี้วัดได้ถึงจุด
Trigger Point ด้วย รายงานดังกล่าวจะน�ำเสนอให้กับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร อย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร มุ่งเน้น
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ทั้งในส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน ในส่วนกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ธนาคารก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด ระดั บ เตื อ นภั ย ด้ า น
สภาพคล่อง (Management Action Triggers) เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การส่งสัญญาณให้กับผู้บริหาร โดยบริหารควบคู่กับระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning System) รวมทั้งธนาคารได้จัดให้มีแผน
รองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan)

รายงานประจำ�ปี 2558
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เพื่อก�ำหนดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตในตลาด ซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารมี
เป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถช�ำระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด และมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับแหล่งเงินทุนท�ำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมในเวลา
ที่ต้องการ ตลอดจนให้ธนาคารมีสภาพคล่องและผลตอบแทนเหมาะสม
กับสภาวะในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ

มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์

ธนาคารมีเครื่องมือติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น อัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วน Liquidity Coverage
Ratio (LCR) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก การกระจุกตัวของ
แหล่งเงินทุน และการใช้ Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับ/จ่าย
ในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
รวมทั้งทดสอบค่าดังกล่าวในภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อเตรียมแผน
ในการหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ
นอกจากนั้น ธนาคารก�ำหนดให้มีตัวบ่งชี้ความผิดปกติของสภาพคล่อง
ทางการเงินในระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดานความเสี่ยง โดย
การก�ำหนดเพดานความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits)
ที่ครอบคลุมทั้งกรณีสถานการณ์ปกติ (Behavioral Scenario) และ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ น (Stress Scenario) เพื่อสะท้อนสภาวะตลาด
และสถานะของธนาคารในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา (Market Risk)
ความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงของราคา หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาตราสารใน
ตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของธนาคาร
หากพิจารณาตามธุรกรรมของธนาคารในฐานะเป็นธนาคารเพื่อราย
ย่อย ซึ่งไม่มีนโยบายในการท�ำธุรกรรมบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารจะมี
ความเสี่ยงด้านตลาดจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคารที่มาจาก
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ และราคาตราสารในระดับค่อนข้างต�ำ่
รวมถึงสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารมีการกระจายอายุครบก�ำหนด
ที่เหมาะสม ในส่วนของเงินลงทุนส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนในตราสารหนี้
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ ในการด�ำรงสภาพคล่องตามกฎหมาย
รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างใกล้ชิด
ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา ธนาคาร
ก�ำหนดนโยบายในการท�ำธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การธนาคาร รวมทัง้ นโยบาย
ในการบริหารความเสีย่ งในด้านสภาพคล่อง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรม
การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือนอย่าง
สม�ำ่ เสมอ โดยมีการควบคุมความเสีย่ งด้วยการก�ำหนดเพดานความเสีย่ ง
และระดับสัญญาณเตือนภัย

ขณะเดียวกันธนาคารได้จัดท�ำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อการบริหาร
สภาพคล่อง เพื่อรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทั่วไป และภาวะ
วิกฤตที่ ไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยการก�ำหนดสมมติฐานที่
อาจได้รับผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผู้ฝากเงินในระดับต่าง ๆ
ก�ำหนดวิธีการรองรับปัญหาสภาพคล่อง โดยมีการก�ำหนดรายละเอียด
การปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอย่างชัดเจน

ธนาคารมี ก ารด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ ป รั บ โครงสร้ า งงบดุ ล ของธนาคารให้
สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต และให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ
ความเสีย่ งทีก่ ำ� หนดโดยมีการติดตามการเคลือ่ นไหวของทิศทางดอกเบีย้
และพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สะท้อน
กับความเป็นจริงมากที่สุด

ในภาพรวมธนาคารมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระดับต�่ำ โดยมี
นโยบายด�ำรงสภาพคล่องขั้นต�่ำเพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกรรมระหว่าง
วันไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 12 ของเงินฝากรวม ในขณะทีเ่ กณฑ์ทวั่ ไปในการด�ำรง
สภาพคล่องทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดอยูท่ รี่ อ้ ยละ 6 นอกจากนัน้
เงินลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคารอยู่ในพันธบัตรรัฐบาล หรือที่รัฐบาล
ค�้ำประกัน ซึ่งอยู่ในความต้องการของตลาดและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้ง

ขณะเดียวกันธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการติดตามฐานะความเสี่ยง
ด้วยความถี่มากขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนี้สินอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมีการจัดท�ำรายงาน Repricing Gap
เพื่อใช้ ในการติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และประเมินความ
อ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity)
ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของ
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1-2 ของรายการสินทรัพย์และหนี้สินทุกประเภท
ตามระยะเวลา นอกจากนั้น ธนาคารมีการจ�ำลองสถานการณ์การปรับ
เพิม่ หรือลดอัตราดอกเบีย้ เพือ่ บริหารรายได้ดอกเบีย้ สุทธิให้มเี สถียรภาพ
ไม่ว่าทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operation Risk)
ความเสี่ ย งด้ า นการด� ำ เนิ น งาน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความ
เสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจากความไม่ เ พี ย งพอ หรื อ ความบกพร่ อ งของ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้จากการด�ำเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร โดยรวมถึงความ
เสี่ยงด้านกฎหมายด้วย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรือถูก
ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถือเป็นความเสี่ยงส�ำคัญที่ธนาคารจัดให้มี
การบริหาร ติดตาม ควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง เพือ่ ไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร การจัดท�ำระบบการบริหาร
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยป้องกันและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั
ลูกค้า อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธนาคารในระยะยาวด้วย
ธนาคารยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดท�ำรายงาน Operation
Risk Dashboard เช่นเดียวกับรายงานความเสี่ยงด้านอื่น ๆ รายงาน
ดังกล่าวมีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
กรรมการบริหารอย่างสม�่ำเสมอ
นอกเหนือจากรายงาน Operation Risk Dashboard แล้ว ธนาคาร
ยังคงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ
ต่าง ๆ ดังนี้
• การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and
Control Self Assessment : RCSA) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ห้
ทุกหน่วยงานนำ�ไปใช้ ในการระบุ ประเมินความเสี่ยง และประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้มีการ
กำ�หนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอภายใน
หน่วยงาน
• การจัดทำ�ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs)
เป็นเครื่องมือที่ให้ทุกหน่วยงานใช้ในการติดตามความเสี่ยง (Risk

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

Monitoring) และรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) โดย KRIs
จะทำ�หน้ า ที่ เ ป็ น สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า (Early Warning
Signal) ที่ช่วยให้หน่วยงานทราบถึงระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในช่วง
เวลาหนึ่ง โดยอาศัยตัวชี้วัดที่หน่วยงานกำ�หนดขึ้น ซึ่งจะนำ�ไปสู่
การค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ ไข รวมถึงชี้โอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต เพื่อให้ธนาคารสามารถปรับตัวและ
ป้องกันความเสี่ยงได้ก่อนที่ความเสี่ยงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงและ
ส่งผลเสียต่อธนาคาร
• การจัดการข้อมูลความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจาก
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Incident and Loss Management :
ILM) โดยการกำ�กับดูแล ติดตาม ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ
รายงานความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากความเสี่ยง
ด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามขัน้ ตอนทีก่ ำ�หนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทั น เวลา ซึ่ ง จะสามารถลดผลกระทบจากความเสี ย หายที่ มี
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีการนำ�ข้อมูลจากการ
รายงานมาใช้ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารยังครอบคลุมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
จากปัจจัยภายนอกที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ โดยธนาคารมีการ
จัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้ครอบคลุม
ทั้งในส่วนของส�ำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร รวมถึงการทบทวน
ปรับปรุงแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในหลายรูปแบบและมีระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมก�ำหนด
ศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรองเพิ่มขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
และมั่นใจได้ว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ธนาคารจะยังสามารถให้บริการ
แก่ลูกค้า หรือคู่ค้าของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยด�ำเนิน
การได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ หรือกลับสูก่ ารด�ำเนินการปกติภายในเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งธนาคารได้มีการทดสอบและทบทวนแผนดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้น�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Risk)
ธนาคารมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ จ ากหน่ ว ยงานราชการที่
เกีย่ วข้อง พระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือเวียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์
กฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงินและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารมีหน่วยงานก�ำกับและดูแลอยู่ภายใต้กลุ่มงานตรวจสอบและ
ก�ำกับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ค�ำแนะน�ำ ชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบ
กระบวนการท�ำงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
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การขยายตัวทางธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกองทุนของ
ธนาคาร มีอัตราส่วนการด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 16.42 ซึ่งสูงกว่าระดับมาตรฐานขั้นต�่ำที่ ธปท. ก�ำหนดไว้
ในกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลการบริหารเงินกองทุนที่ร้อยละ 8.5
ตารางเงินกองทุน และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
หน่วย: ล้านบาท

ความเสีย่ งด้านความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ (Economy Risk)
สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ที่ผ่านมายังคงมีแนวโน้มเติบโตในระดับ
ที่ต�่ำกว่าที่คาดการณ์ ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนอยู่ในระดับต�่ำ ส่งผล
ให้การใช้จ่ายภายในประเทศและการลงทุนชะงักงัน ขณะที่การส่งออก
ยังคงหดตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่สามจากอุปสงค์ของโลกยังคง
อ่อนแอ ภาวะราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต�่ำ หนี้ครัวเรือนในระดับสูง
มาตรการของภาครัฐบาลและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคง
ไม่ส่งผลให้เกิดการเติบโตได้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านความ
ไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจสูงมากในปีที่ผ่านมา

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

3,439.4
247.7
3,687.1
16.42

2,366.8
147.3
2,514.1
13.78

ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวธนาคารด�ำเนินการสอบทานคุณภาพ
สิ น เชื่ อ ของลู ก ค้ า ทั้ ง ในระดั บ รายลู ก ค้ า รายอุ ต สาหกรรม และราย
Portfolio เพื่อให้สามารถเจาะจงรายลูกค้าที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ ส ามารถจั ด ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ได้ เพื่ อ หา
มาตรการในการช่ ว ยเหลื อ ให้ ทั น ท่ ว งที ในภาพรวมของธนาคาร
ด�ำเนินการตรวจสอบความสามารถในการจัดการผลกระทบในสภาวะ
วิกฤต (Stress Test) เพื่อให้ทราบถึงความแข็งแกร่งของระดับเงินทุน
ระดั บ เงิ น ส� ำ รองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ยจะสู ญ ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ าวถื อ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทดสอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ให้ธนาคารต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว

นอกจากเงินกองทุน ธนาคารยังคงเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
จากนโยบายการกันเงินส�ำรองส่วนเกิน เพื่อรองรับสภาวะความผันผวน
ในอนาคต ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคาร
ได้ริเริ่มปฏิบัตินับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ธนาคารมีเงินส�ำรองส่วนเกินทั้งสิ้น 1,024 ล้านบาท

4) การด�ำรงเงินกองทุน
ธนาคารตระหนักถึงฐานะของเงินกองทุนของธนาคารในฐานะเป็นภาพ
สะท้อนถึงการมีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อความน่าเชือ่ ถือของสถาบันการเงิน จึงมีเป้าหมายทีจ่ ะด�ำรงเงินกองทุน
ให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ในการก�ำกับดูแลการบริหารเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของการด�ำรงเงินกองทุน

เงินสำ�รองตามเกณฑ์
เงินสำ�รองส่วนเกิน
รวม เงินสำ�รองทั้งหมด

ในปี 2558 ธนาคารได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการด�ำรงเงินกองทุนให้มาก
ขึ้น ด้วยการเพิ่มทุนจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับยุทธศาสตร์

ตารางเงินส�ำรองตามเกณฑ์ และเงินส�ำรองส่วนเกิน
หน่วย: ล้านบาท

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

653
371
1,024

597
260
857
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนธนาคารไทยเครดิ ต
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน
โดยมีนายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี และ Mr. Tan Choon-Hong
เป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558 คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 3 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศก�ำหนด คณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมาย นโยบายภายในของธนาคาร และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เกี่ ย วกั บ การสรรหากรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง การพิ จ ารณา
ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธนาคารและหรือฝ่ายจัดการเกีย่ วกับอัตราผลประโยชน์
ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
การสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคารและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้ด�ำเนินกระบวนการสรรหา
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
การท�ำงานในอดีตและปัจจุบัน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

หลั ก เกณฑ์ ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และกฎเกณฑ์ ท างการอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการในกรณีที่มีการสรรหา
กรรมการอิสระ โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน จ�ำนวน ความหลากหลาย เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างสมดุล รวมถึง
การกลั่นกรองบุคคลที่ ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติก่อนน�ำเสนอ
ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคาร
การก�ำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตามที่เปิดเผย
ในรายงานประจ�ำปีนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เห็นว่า เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน สอดคล้อง
กับผลประกอบการของธนาคาร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการ
เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างครบถ้วน รอบคอบ โปร่งใส ค�ำนึงถึงประโยชน์
ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

(นายศิริชัย สาครรัตนกุล)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี 2558

โครงสร้างการถือหุ้น
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โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของธนาคาร
หุ้นสามัญ
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 4,125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�ำนวน 412,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย
เป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 4,000,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�ำนวน 400,000,000 หุ้น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ธนาคารมีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคาร จ�ำนวน 12,500,000 หน่วย
2. ผูุ้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
10 ล�ำดับแรก มีดังนี้
รายชื่อ
1. Polaris Capital Investment Limited
2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เจ็ดสี จ�ำกัด
4. บริษัท ซีเอ็นที ลิเคอร์ จ�ำกัด
5. บริษัท จีแอลเอ็กซ์ บางกอก จ�ำกัด
6. บริษัท เวลล์กลาส จ�ำกัด
7. บริษัท ฟอร์จูนนา แคปปิตอล จ�ำกัด
8. บริษัท เบสท์ การโยธา จ�ำกัด
9. บริษัท สุราสัมพันธ์ จ�ำกัด
10. บริษัท บ้านไทยเรียลเอสเตท จ�ำกัด

สัดส่วน (%)
25.00
14.78
9.49
9.13
9.05
7.64
6.45
4.93
4.52
3.59

3. การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ธนาคารไทยเครดิต
เพื่ อ รายย่ อ ย จ� ำ กั ด (มหาชน) ก� ำ หนดเรื่ อ งการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ของธนาคารไว้ ดังนี้
“ข้อ 48. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไร
จะกระท�ำมิได้ ในส่วนที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่าย
เงินปันผล เงินก�ำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเงิน
ส�ำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็น
ว่าบริษัทมีก�ำไรสมควรพอที่จะท�ำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระท�ำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังผู้ถือหุ้นธนาคารและให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”
4. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ปัจจุบันธนาคารไม่มีบริษัทย่อย
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้าง
การกำ�กับดูแลกิจการ
ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงิน คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐาน
แห่ ง การเติ บ โตที่ มั่ น คงยั่ ง ยื น ร่ ว มกั น ของผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย
รวมถึงสังคมและประเทศชาติ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีภารกิจและความ
รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในกฎหมายข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยก�ำกับดูแล
งานเฉพาะด้าน และกลั่นกรองงานดังกล่าวแทนคณะกรรมการ เพื่อให้
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร
ส�ำหรับโครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารกิจการ
ธนาคาร ภายใต้ข้อก�ำหนดตามข้อบังคับธนาคาร นโยบายธนาคาร และ
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงานของทางการ
ที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้ ว ย ผู ้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ปัจจุบันมีกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ที่ ได้รับการสรรหาและ
แต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของ
ธนาคาร ประกอบด้วย
		 นายวานิช ไชยวรรณ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการธนาคาร
1. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค ประธาน
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ
4. Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการอิสระ
5. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ
6. Mr. Tan Choon-Hong
กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. Mr. Roy Agustinus Gunara กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
		 นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของธนาคารมีอ� ำนาจและ
หน้าที่ ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 31 และตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และหน้าที่ความ
รับผิดชอบเฉพาะ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร
1. กำ�หนดนโยบายการดำ�เนิ น งานของธนาคาร ติ ดตามฐานะ และ
ผลการดำ�เนินงานอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
นำ�ข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับฐานะและการดำ�เนินงานของธนาคารทุก ๆ
ด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำ�เสมอ
2. กำ�หนดขอบเขตการมอบอำ�นาจแก่ ก รรมการ อนุ ก รรมการ
และเจ้าหน้าที่ธ นาคารระดับ ต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ การควบคุม
ภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก่อภาระ
ผูกพัน การซื้อขายทรัพย์สิน และการทำ�นิติกรรมต่าง ๆ ในระดับ
ที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
3. ดูแลไม่ให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการ
ต้องนำ�เสนอการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทันทีที่ได้รบั จากทางการ และต้องรายงานเกีย่ วกับการกระทำ�
ความผิดในข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำ�เสมอ โดยกรรมการต้องเร่งหา
ทางแก้ ไขมิให้เกิดการกระทำ�ผิดอีกต่อไป
4. จัดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทำ�การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้สินเชื่อ
และภาระผูกพันต่าง ๆ นำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
โดยสม่ำ�เสมอ และกรณีที่มีลูกหนี้ประสบปัญหาต้องกำ�หนดแนวทาง
การแก้ ไข รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นประจำ�
5. ติดตามผลการตรวจสอบ คำ�สั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมทั้งรายงานต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบ
กิจการภายในที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ตลอดจนการกำ�ชับให้มีการปฏิบัติ
ตามคำ�สั่งการหรือแก้ ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
6. ศึกษาและทำ�ความเข้าใจใน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกำ�หนดแนวความผิด
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัทจำ�กัด
สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 กฎหมาย ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
7. กำ�หนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของธนาคาร
รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั นิ โยบาย ทิศทางการดำ�เนินงาน แผนงาน และ
งบประมาณของธนาคารตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
8. กำ�กับควบคุมดูแลให้มกี ารบริหารงานเป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ�หนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทาง
ธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
10. ติดตามการดำ�เนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและฝ่ายจัดการดำ�เนินกิจการตามกฎหมาย
และนโยบายที่วางไว้
11. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีความสามารถในการจัดการ
งานของธนาคาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อบริหาร
งานภายในธนาคาร
12. ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การรายงานเรื่ อ งที่ สำ�คั ญ ของธนาคารต่ อ คณะ
กรรมการธนาคาร
หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1. ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การมี ก ารกำ�หนดนโยบาย กระบวนการ และ
การควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี่ ย งทางด้ า นสิ น เชื่ อ ด้ า นตลาด
และการลงทุ น ด้ า นสภาพคล่ อ ง ด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน ชื่ อ เสี ย ง
กฎหมาย และกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการธนาคารต้องทำ�หน้าที่
อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ การปฏิบัติจริง และ
นโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ
2. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่
ได้แต่งตั้งขึ้น
3. ดูแลให้ธนาคารกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และการลงทุน
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
4. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงานจากผู้สอบบัญชีภายนอก
และข้ อ คิ ด เห็ น จากฝ่ า ยจั ด การของธนาคารต่ อ คณะกรรมการ
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6.

7.

8.
9.
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ธนาคารโดยไม่ล่าช้า หากมีความล่าช้ามากต้องขอคำ�ชี้แจงจาก
ฝ่ายจัดการ
จัดให้มกี ารถ่วงดุลอำ�นาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำ�คัญต่อสัดส่วนหรือจำ�นวน
กรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคาร
ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการในการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
ธนาคารได้ รั บ ข้ อ มู ล จากฝ่ า ยจั ด การอย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะทำ�ให้
สามารถปฏิบัติตามอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่าง
สมบูรณ์
กำ�หนดอำ�นาจหน้ า ที่ ข องประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กรรมการ
ผู้จัดการ ตลอดจนการออกระเบียบ คำ�สั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศ และจั ด ทำ�หนั ง สื อ มอบอำ�นาจแจ้ ง แก่ บุ ค คลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
กำ�หนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความ
จำ�เป็นของธนาคาร เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำ�หนดไว้ เช่น คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธาน
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการ
3. Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
		 นายรงค์ หิรัญพานิช
เลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคาร ให้มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอและถูกต้องครบถ้วน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของ
ธนาคาร ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารของธนาคาร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิชย์ คำ�สั่ง และ
คำ�แนะนำ�ของธนาคารแห่งประเทศไทย
4. สอบทานระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคาร และส่ ง เสริ ม
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการ
ในการบริหารความเสี่ยง
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5. พิจารณาคัดเลือก กำ�หนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เและเสนอแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร รวมทัง้ ผดุงความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
ของผู้สอบบัญชี
6. อนุมัติและทบทวนแผนงานของหน่วยงานด้านตรวจสอบและกำ�กับ
ตลอดจนนโยบายและกฎบัตร
7. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านตรวจสอบและกำ�กับ
และรายงานต่ อ คณะกรรมการธนาคาร เพื่ อ ให้ คำ�แนะนำ�หรื อ
ปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติ หรือการบริหารงานของ
ฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กับผู้บริหาร หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มี
ความโปร่งใสและครบถ้วน
9. ดูแลงานด้านการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบ
10. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย รวมทัง้ พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน และผลตอบแทนของผู้บริหารหน่วยงานด้านตรวจสอบ
และกำ�กับ
11. กำ�หนดโครงสร้างและอัตรากำ�ลังของหน่วยงานด้านตรวจสอบและ
กำ�กับ
12. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของธนาคาร
13. รายงานต่อคณะกรรมการของธนาคาร เพื่อดำ�เนินการปรับปรุง
แก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ
การกระทำ�ที่ทุจริตหรือผิดกฎหมาย
14. ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีค่ ณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ น ชอบร่ ว มกั น เช่ น สอบทานนโยบายการบริ ห ารทางการเงิ น
การบริ ห ารความเสี่ ย ง การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ
ของผู้ บ ริ ห าร และสอบทานรายงานสำ�คั ญ ๆ ที่ ต้ อ งเสนอต่ อ
สาธารณชนตามที่กฎหมายกำ�หนด
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
ประธาน
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการ
3. Mr. Tan Choon-Hong
กรรมการ
		 นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์
เลขานุการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธกี ารในการสรรหา และจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้เมื่อร้องขอ
2. คัดเลือก และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่ง
ต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
2.1 กรรมการของธนาคาร
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำ�นาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการของ
ธนาคาร
2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลให้กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารได้รบั ผลตอบแทน
ที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ ธนาคาร โดย
กรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ควรได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย
4. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการของธนาคารมี ข นาดและองค์ ป ระกอบที่
เหมาะสมกั บ โครงสร้ า งธนาคาร รวมถึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
5. กำ�หนดแนวทางการประเมิ น ผลงานของกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อพิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจำ�ปี โดยต้องคำ�นึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
6. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา การกำ�หนด
ค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ และความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่ า ตอบแทนในรายงาน
ประจำ�ปีของธนาคาร
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และ
ผู้บริหาร 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธาน
2. Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธาน
3. นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล
กรรมการ
4. นางสาวสนันนาถ กุลไพศาลธรรม กรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2558

6. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
7. นายกมลภู ปาลิภาพงศ์
8. นายขจิตภูมิ สุดศก
9. Mr. David Jeffrey Stone
		 นางบงกช ศิริวัลลภ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจให้คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กลั่ น กรองแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนธุ ร กิ จ ซึ่ ง ฝ่ า ยจั ด การนำ�เสนอ
คณะกรรมการธนาคาร
2. กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ
ให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. ควบคุมการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่ธนาคารกำ�หนด
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ตามกรอบอำ�นาจที่คณะกรรมการ
ธนาคารกำ�หนด
5. พิจารณาอนุมตั กิ ารกูย้ มื หรือการออกตราสารเพือ่ การระดมเงินทุน
ระยะยาวสำ�หรับการประกอบกิจการ
6. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในวงเงินตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
7. พิจารณากลั่นกรองขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ
ในการดำ�เนินงานของธนาคาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
8. พิจารณาดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหาร ซึ่งได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ปัจจุบันมีจ�ำนวน 9 ท่าน มี
คุณสมบัตแิ ละหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ทิ ธี่ นาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนด ในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริม
ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธาน
2. Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธาน
3. นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล
กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
กรรมการ
5. Mr. David Jeffrey Stone
กรรมการ
6. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
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7. นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย
8. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
9. นายปกรณ์เกียรติ สิริโชคสวัสดิ์
		 นางบงกช ศิริวัลลภ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำ�หนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำ�คัญ เช่น
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และ
ด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
2. กำ�หนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดย
สามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความเสีย่ งของธนาคาร
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กำ�หนด โดยพิจารณาอนุมัติการจัดระดับความเสี่ยง
กระบวนการติดตามความเสี่ยง และจัดให้มีมาตรการป้องกันแก้ ไข
และควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำ�กับให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. พิจารณาเห็นชอบนโยบายและอนุมตั กิ รอบการจัดทำ�แผนรองรับการ
ดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
5. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอในสิ่งที่ต้อง
ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ที่กำ�หนด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. ดู แ ลทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารให้
เพียงพอ เช่น บุคลากรในหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงาน
ที่ทำ�หน้าที่ควบคุมความเสี่ยง การปรับปรุงระบบงานเพื่อให้รองรับ
การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ
7. พิ จ ารณาดำ�เนิ น การตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
8. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
ดำ�เนินการจัดทำ� วิเคราะห์ข้อมูล หรือการอื่นใดภายใต้กรอบอำ�นาจ
ของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการทำ�งาน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
คณะกรรมการธนาคารได้พจิ ารณาความเหมาะสมแล้ว และได้อนุมตั แิ ต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาและด�ำเนินการใน
หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ภายในธนาคารให้มคี วามรวดเร็ว คล่องตัว และรองรับ
การด�ำเนินกลยุทธ์ธรุ กิจของธนาคาร ปัจจุบนั ประกอบด้วย 11 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
2. คณะอนุกรรมการอัตราดอกเบี้ย
3. คณะกรรมการ IT Steering
4. คณะกรรมการจัดซื้อ
5. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 1
6. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2
7. คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้
8. คณะกรรมการหลั ก ประกั น และคณะอนุ ก รรมการหลั ก ประกั น
		 อีก 2 คณะ
9. คณะกรรมการแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
10. คณะอนุ ก รรมการดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านธุ ร กรรมด้ า นหนี้ สิ น และ
		 ตัวแทนขายหน่วยลงทุน
11. คณะกรรมการอ� ำ นวยการพั ฒ นากระบวนการทางธุ ร กิ จ ของ
		 ธนาคาร
3. กรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระต้องไม่มธี รุ กิจ หรือส่วนร่วมในการ
บริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร อันอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 และที่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมภายหลัง
กรรมการอิสระตามประกาศดังกล่าว ก�ำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขั ด แย้ ง ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถื อ หุ้ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
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ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อ
สำ�นักงาน
(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิ ส ระ หรื อ ผู้ บ ริ ห ารของผู้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การทำ�รายการ
ทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กยู้ มื ค้ำ�ประกัน
การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อื่ น
ทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ ต้ อ งชำ�ระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละสามของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
ตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้ จั ด การของสำ�นั ก งานสอบบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผู้ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้
บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อ
สำ�นักงาน
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษัท
(8) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ ว
กับการดำ�เนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม
วรรคหนึ่ง (1) ถึง (8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
กรรมการอิสระของธนาคาร มีจ�ำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
3. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี
4. Mr. Stephen Tirador Briones
4. ค่าตอบแทนของกรรมการ และพนักงาน
4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และพนักงานระดับต�ำแหน่งตั้งแต่
ผู้อ�ำนวยการขึ้นไป โดยมีการจัดการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
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และความรับผิดชอบในการก�ำกับการท�ำงานของธนาคาร ค�ำนึงถึงผล
ประกอบการของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจน
ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก�ำหนด
4.2 การจ่ายค่าตอบแทน
4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1. ส�ำหรับกรรมการ ก�ำหนดเป็น 4 ส่วน ดังนี้
		 1) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายให้กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 ดังนี้
			 • ประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการ
			 • ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
				 ตรวจสอบ
		 2) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้แก่กรรมการตามจ�ำนวนครั้งที่เข้า
			 ร่วมประชุม
		 3) เงินบ�ำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายบ�ำเหน็จ
			 กรรมการ ดังนี้
			 • ธนาคารต้องมีผลก�ำไรจากการประกอบการ และ
			 • ธนาคารต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
		 4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น
			 ก�ำหนดเป็นจ�ำนวนที่แน่นอนที่วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะ
			 ก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
2. ส�ำหรับพนักงานระดับต�ำแหน่งตัง้ แต่ผอู้ ำ� นวยการขึน้ ไป ประกอบ
		 ด้วย เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส หรือเงินรางวัล และค่าใช้จ่าย
		 ประจ�ำเดือน ได้แก่ ค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าน�้ำมัน ค่าโทรศัพท์
4.2.2 ค่าตอบแทนอืน่ เป็นไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ทธี่ นาคาร
ก�ำหนด ได้แก่
• ค่าเบีย้ เลีย้ ง / ค่าทีพ
่ กั / ค่าพาหนะส�ำหรับการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
		 ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ประกันชีวติ
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ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่น
ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558
เป็นเงินรวม 3,800,000 บาท
คณะกรรมการ

คณะเจ้าหน้าที่
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

รวม

1,220,000
130,000
120,000
110,000
90,000
100,000
1,770,000

-

960,000
480,000
480,000
1,920,000

50,000
30,000
30,000
110,000

1,220,000
1,090,000
650,000
140,000
570,000
130,000
3,800,000

1. นายวานิช ไชยวรรณ
2. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
3. นายธีระพล ปุสสเด็จ
4. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
5. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี
6. Mr. Stephen Tirador Briones
7. Mr. Tan Choon-Hong
8. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
9. นายวิญญู ไชยวรรณ
10. Mr. Roy Agustinus Gunara
รวม

หมายเหตุ 1. ตารางนี้ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. กรรมการล�ำดับที่ 1 ไม่ขอรับค่าตอบแทนรายเดือน
3. กรรมการล�ำดับที่ 8, 9, 10 ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมทุกคณะ

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในปี 2558
ประเภท
จ�ำนวนคน
จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ตารางแสดงผลตอบแทนพิเศษในปี 2558
ประเภท
จ�ำนวนคน

ค่าตอบแทนรายเดือน
เงินสมทบเข้า
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม
รวม

ผลตอบแทนพิเศษ
รวม

4
2

16,677,013.40
932,052.00

2

18,000.00

4

17,627,065.40

-

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
-

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีหุ้น/หุ้นกู้ ในปี 2558
ประเภท
จ�ำนวนคน
จ�ำนวนเงิน
(บาท)
หุ้น/หุ้นกู้
รวม

-

-

รายงานประจำ�ปี 2558

ตารางแสดงค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินในปี 2558
ประเภท
จ�ำนวนคน
ประกันชีวิต
รวม

4
4

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
14,400.00
14,400.00
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ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน
ลูกค้า : ธนาคารมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการที่มาจากใจ
ของพนักงานอย่างรวดเร็ว และมั่นใจในคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าและรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่จะให้
แต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม โดย
การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมทัง้ นโยบาย
ของธนาคารที่เกี่ยวข้องดังนี้

คู่ค้า : ธนาคารให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวและ
ยัง่ ยืนเพราะธนาคารแสวงหาพันธมิตรเพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจให้ความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วม
กันเพื่อผลักดันการด�ำเนินงานของธนาคารให้ประสบผลส�ำเร็จตั้งมั่นอยู่
ในความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า

ผู้ถือหุ้น : ธนาคารมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี เพื่อ
การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เจ้าหนี้ : ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อ
เจ้าหนี้ โดยควบคุมดูแลให้มีการช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้
เงินกูย้ มื ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลาและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
การกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและจะด�ำเนินงานเพื่อให้เจ้าหนี้
มัน่ ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนีท้ ดี่ ขี องธนาคาร

พนั กงาน : ธนาคารมุ่งมั่นที่จ ะสร้า งและพัฒ นาอบรมความรู้ความ
สามารถพนักงานให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีมาตรฐาน พร้อมสร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้พนักงาน
มีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
รวมถึ ง ให้ พ นั ก งานได้ มี โ อกาสก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน และได้ รั บ

หน่วยงานราชการ : ธนาคารมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
และ/หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. การประชุม
รายชื่อ

1. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
4. Mr. Stephen Tirador Briones
5. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี
6. Mr. Tan Choon-Hong
7. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
8. นายวิญญู ไชยวรรณ
9. Mr. Roy Agustinus Gunara

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะเจ้าหน้าที่
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

13/13
13/13
12/13
9/13
11/13
10/13
13/13
13/13
12/13

12/13
13/13

13/13
12/13
12/13
-

3/3
3/3
3/3
-
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7. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ท� ำ ข้ อ ก� ำ หนดจริ ย ธรรมส� ำ หรั บ คณะ
กรรมการธนาคาร โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายส� ำ คั ญ ในการสร้ า งเสริ ม การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านจริยธรรมที่สูงที่สุดเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมก�ำหนดหลักการส�ำคัญที่กรรมการ
ธนาคารต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• ความซื่อสัตย์
• ความมีคุณธรรม
• ความไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อก�ำหนดทางการ
นอกจากนั้น ธนาคารยังมุ่งมั่นด�ำเนินตามแนวปฏิบัติที่ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption Council หรือ CAC) โดยก�ำหนดให้ประเด็นดังกล่าว
เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในจรรยาบรรณของพนั ก งาน ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ
ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานของธนาคารทุกคนที่จะต้องด�ำรงตนไว้
ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวังและรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างเสริม
และรักษาความน่าเชื่อถือรวมถึงความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ
สาธารณชนตลอดไป
8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการพิจารณาเรือ่ งทีเ่ กิด หรืออาจจะเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน
ของธนาคารให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจน
ข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของทางการ
หากเกิดกรณีความขัดแย้งหรืออาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ธนาคารได้กำ� หนดให้
มีการพิจารณาและด�ำเนินการกรณีดังกล่าวตามกฎเกณฑ์ของทางการ
ซึ่งจะพิจารณารายการเหล่านี้ด้วยข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์เดียวกันกับ
การท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
นอกจากนั้น ธนาคารยังป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการ
ก�ำหนดห้ามกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติ
รายการนั้น รวมทั้งต้องไม่มีการก�ำหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษ
ไปจากปกติ เพื่ออ�ำนวยประโยชน์ต่อกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ด้วยการก�ำหนดเป็น
นโยบายหลักในการสร้างระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
รวมทัง้ การพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เนือ่ งจาก
ธนาคารตระหนักดีวา่ ระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละเหมาะสมสามารถช่วย
ป้องกันการปฏิบัติงานในทุกส่วนของธนาคาร ซึ่งน�ำไปสู่ผลประกอบการ
ทีด่ ี และความเจริญก้าวหน้าของธนาคารให้มคี วามยัง่ ยืน โดยสาระส�ำคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่ธนาคารได้ก�ำหนดไว้มีดังนี้
1. การจัดโครงสร้างองค์กรของธนาคารที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ
ขนาดของธนาคารและเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าทีพ
่ จิ ารณาความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของธนาคาร โดยกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของ
กลุ่มตรวจสอบและกำ�กับ ตลอดจนทำ�งานใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชี
ของธนาคาร ซึ่งเน้นการพิจารณาความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน การกำ�กับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ
และทบทวนสอบทานนโยบายบัญชีทสี่ ำ�คัญ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
3. ธนาคารได้ ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและฝ่ายงานบริหารความเสีย่ ง
ที่มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และติดตามให้ธนาคาร
มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการกำ�หนด โดยมี
การรายงานผลการวิเคราะห์และติดตามดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการเป็นประจำ�ทุกเดือน
4. ธนาคารมี ร ะเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านที่ กำ�หนดอำ�นาจตลอดจน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ รวมถึง
กระบวนการควบคุ ม ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติออกจากกัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล และเพื่ อ การตรวจสอบระหว่ า งกั น อย่ า ง
เหมาะสม และมีการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามได้อย่างไม่ผิดพลาด
5. ธนาคารมี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ กำ�หนดและให้ ส ามารถแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย สำ�คั ญ ได้ อ ย่ า ง
ทันท่วงที รวมถึงสามารถให้ข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์
มีความถูกต้องครบถ้วนต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

รายงานประจำ�ปี 2558

6. กลุม่ ตรวจสอบและกำ�กับมีหน้าทีต่ รวจสอบ และกำ�กับการปฏิบตั งิ าน
ของธนาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามฐานความเสี่ยง
ของงาน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบายระเบียบปฏิบตั ิ
ของธนาคาร เป็ น แนวทางในการกำ�กั บ และตรวจสอบ โดยกลุ่ ม
ตรวจสอบและกำ�กับมีความอิสระในการปฏิบัติงานจากฝ่ายจัดการ
ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
10. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แม้ ธ นาคารจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หากแต่ธนาคารยึดมั่นในการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
และให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป
ของธนาคาร รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
บริการของธนาคาร ให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร
ที่ www.tcrbank.com
11. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
จากปรัชญาของธนาคาร “ทุ่มเทด้วยใจ ฉับไว ไว้วางใจได้” สะท้อนถึง
ความมุ่งมั่นของธนาคารที่มองเห็นความส�ำคัญของลูกค้าอันเปรียบ
เสมือนหัวใจในการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
นับเป็นกระบวนการที่เสริมความแข็งแกร่งให้ธนาคารสามารถเติบโต
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ธนาคารได้ด�ำเนินการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก
การ 4R ดังนี้
Retention การรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ลกู ค้าใช้บริการอย่างต่อเนือ่ ง
Relationship การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า ทุ ก คนให้ เ กิ ด
ความพึงพอใจสูงสุด
Referral		
การได้ รั บ การยอมรั บ จากลู ก ค้ า จนกระทั่ ง บอกต่ อ
ความประทับใจที่ได้รับไปยังบุคคลรอบข้าง
Recovery การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ก ระบวนการ
ที่ชัดเจน รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกค้าเห็นถึงการให้บริการตามปรัชญา
ของธนาคาร
12. การรับเรื่องร้องเรียน
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับทุกความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ และค�ำติชมของ
ลูกค้า ด้วยความตระหนักดีว่า ลูกค้าได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้
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ค�ำแนะน�ำหรือติชม เพราะลูกค้าให้ความส�ำคัญแก่ธนาคาร และต้องการ
ให้ธนาคารมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการทีต่ อบสนองได้ตรงใจลูกค้า
ทุกค�ำติชมจึงมีกระบวนการแก้ ไขในเวลาที่ธนาคารก�ำหนด
หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน สามารถ
เสนอแนะหรื อ ให้ ค� ำ ติ ช มได้ โ ดยตรงกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องธนาคาร หรื อ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หรือช่องทางสังคมออนไลน์ของ
ธนาคาร เพราะธนาคารยึดมัน่ ในปรัชญาการบริการ “ทุม่ เทด้วยใจ ฉับไว
ไว้วางใจได้” ดังนั้น ลูกค้าทุกคนของธนาคารต้องได้รับการบริการที่ดี
ที่สุดอย่างเท่าเทียมกัน
13. การพัฒนาบุคลากร
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรผู้ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้ มี ค วามมั่ น คง ก้ า วหน้ า และมี ส ่ ว นสนั บ สนุ น ในความส� ำ เร็ จ ของ
ธนาคาร ธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนา
ขีดความสามารถ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมเชื่อมโยงบุคลากร
ขององค์กรสู่ค่านิยม วิสัยทัศน์ ความต้องการของลูกค้า และเป้าหมาย
ขององค์กร เพื่อท�ำให้ธนาคารได้ก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้น ธนาคารได้ก�ำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน (Learning for
Organisation Excellence) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากร ทั้งการน�ำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถอย่ า งเพี ย งพอ
เหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความคิดร่วมกัน กระทั่งก่อให้
เกิ ด การสร้ า งสรรค์ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของธนาคาร ทุ ก ๆ ฝ่ า ย
ได้มีความพยายามร่วมกัน เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานยึดถือหรือมี
พฤติกรรมการแสดงออกเพื่อแสดงถึงความเป็น TCRB
ดังเช่น ค่านิยมหลักขององค์กรดังนี้
		
T
Team Spirit
C
Credibility
R
Result Oriented
B
Best Service
L
Leadership
I
Integrity

ประสานความร่วมมือ
ยึดถือธรรมาภิบาล
มุ่งมั่นผลงาน		
บริการเป็นเลิศ		
มีความเป็นผู้น�ำ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

14. นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2558 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จาก “แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) สะท้อนชัดถึงความ
มุ่งมั่นในการส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และบริหารจัดการ เพื่อ
ให้การด�ำเนินธุรกิจขององค์กรปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามโครงสร้างของธนาคาร ทุกฝ่ายงานยังมีส่วนร่วมในการก� ำกับ
ดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (N1)
เป็นผู้รับผิดชอบการก�ำกับดูแลในฝ่ายงานของตนโดยต�ำแหน่ง และมี
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ก�ำกับและติดตามการท�ำงาน
ของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบาย มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบี ย บ ค� ำ สั่ ง ของธนาคาร ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและหน่ ว ยงาน
ก�ำกับทางการหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลองค์กรตาม
หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล โดยก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการธนาคารมี บ ทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาและให้ความส�ำคัญ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานทุกระดับ

ธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการ โดยพิจารณาถึงความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ
ทั้งในส่วนของลูกค้า และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการวางแผนการก�ำกับ
ดูแลให้เหมาะสมกับสภาพขององค์กร โดยกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ
จะท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับ
ของทางการทุกแห่ง
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินของธนาคารโดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
และเหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง และประมาณการทีส่ มเหตุสมผล
ในการจัดท�ำ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
คณะกรรมการธนาคารได้จดั ให้มแี ละด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบบริหารความเสีย่ ง
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ แ ละการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ หมาะสม มี ธ รรมาภิ บ าลและ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ลว่ า ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น แสดงให้ เ ห็ น ฐานะการเงิ น โดยถู ก ต้ อ ง

ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้
เชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า ธนาคารมี ฐ านะมั่ น คงและสามารถป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
ที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ ไม่ปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น
เป็ น ผู ้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น
ระบบการควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
แสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วตามที่ ป รากฏไว้ ใ นรายงาน
ประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ธนาคารได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคาร
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2558
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล		
กรรมการตรวจสอบ
3. Mr. Stephen Tirador Briones
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายรงค์ หิรัญพานิช ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่
ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น
13 ครั้ง และได้รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็น
ประจ�ำทุกเดือน ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ�ำงวดครึ่งปี และ
ประจ�ำปี งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ที่มีการจัดท�ำตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของข้อมูล ความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลตลอดจนพิจารณาผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และ

แผนในการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร โดยประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี
และผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินอย่างสม�่ำเสมอ
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลงานตรวจ
สอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และได้ก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปีและได้ดูแล
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนให้
ฝ่ายนีป้ ฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนีค้ ณะกรรมการ
ตรวจสอบยังท�ำงานใกล้ชิดกับผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
และผู้สอบบัญชี
3. การก�ำกับดูแลงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนก�ำกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ประจ�ำปี และติดตามงานการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ธนาคารปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ต่าง ๆ ของทางการ
4. การก�ำกับดูแลการสอบทานสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบกั บ แผนงาน
สอบทานสินเชื่อประจ�ำปีก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และ
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รับทราบรายงานเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อ ผลการสอบทาน และติดตาม
การแก้ ไขประเด็นที่พบจากการสอบทานเพื่อให้กระบวนการสินเชื่อของ
ธนาคารมีความเหมาะสม
5. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร
โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารในด้านต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด
6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กอ่ นน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ส อบบัญชี และ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลและสอบทานตามประเด็นต่าง ๆ
ข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
มีนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการ
ตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
มีการสอบทานสินเชือ่ และก�ำกับการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบาย
ที่ธนาคารก�ำหนด และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของ
ทางการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ และการน� ำ เสนองบการเงิ น
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ ลื อ กใช้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ของงบการเงิ น ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน
โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรของกิ จ การ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบ
ที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยรวมของงบการเงิน
ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของธนาคาร
ไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
และผลการด�ำ เนินงาน และกระแสเงินสดส�ำ หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
3 มีนาคม พ.ศ. 2559
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ลูกหนี้จากการขายบัญชีลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8
9

10
11
9.1
12
13
14
15
16

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

513,178
1,449,969
3,164,778

516,596
761,393
4,193,921

27,833,983
141,848

23,051,618
125,360

27,975,831
(277)
(876,147)
(136,999)

23,176,978
(754)
(769,883)
(73,865)

26,962,408
21,000
13,334
172,500
107,990
87,603
170,249
32,663,009

22,332,476
10,649
135,641
100,097
64,753
140,401
28,255,927

..................................................กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

17
18

26,565,372
1,998,616
47,693

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

19
20

33,803
378,786
29,024,270

36,581
357,044
25,741,369

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 412,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 312,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
รวมส่วนของธนาคาร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22
4,125,000
3,125,000
4,000,000

23

11,987
3,014

3,000,000
8,562
5,948

2,300
(378,562)
3,638,739
3,638,739
32,663,009

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

..................................................กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
ก�ำไรจากการขายบัญชีลูกหนี้
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27
28
29
29
30
9.1

31
32

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

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

2,452,413
(782,751)
1,669,662
160,899
(48,297)
112,602
7,352
26
29,067
40,121
1,858,830

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

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

(907,726)
(9,569)
(226,711)
(68,098)
(96,434)
(1,308,538)
(409,027)
141,265
(30,577)
110,688

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

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

รายงานประจำ�ปี 2558
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งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นธนาคาร
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

36

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2557
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

(12,000)

16,252

(12,000)

2,400
(9,600)

(3,250)
13,002

2,400
(9,600)

3,640

(3,667)

3,641

(728)
2,912
(6,688)
40,713

733
(2,934)
10,068
120,756

(728)
2,913
(6,687)
35,386

47,401
1
47,402

110,688
110,688

42,073
42,073

40,713
1
40,714

120,756
120,756

35,386
35,386

0.16

0.32

0.14

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

8,562

-

-

3,000,000

5,775
2,787
-

3,000,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2557
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมจากการขายบริษัทย่อย

ส�ำรองการจ่าย
โดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์
พันบาท

5,947

-

3,035
2,912

2,300

-

2,300
-

(479,790)

-

(517,591)
37,801

2,537,019

-

2,493,519
2,787
40,713

รวมส่วน
ของธนาคาร
พันบาท

-

1

(2)
1

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
พันบาท

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
พันบาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส่วนของธนาคาร
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนเกินทุน
(ต�่ำกว่าทุน)
จัดสรรแล้ว
จากการเปลีย่ นแปลง
ทุนส�ำรอง ยังไม่ได้จัดสรร
มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย
(ขาดทุน)
พันบาท
พันบาท
พันบาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

2,537,019

1

2,493,517
2,787
40,714

รวม
พันบาท

งบการเงินรวม

78
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,000,000
4,000,000

5,775
2,787
8,562
8,562
3,425
11,987

ทุนที่ออก ส�ำรองการจ่าย
และช�ำระแล้ว
โดยใช้หุ้น
หุ้นสามัญ
เป็นเกณฑ์
พันบาท
พันบาท
3,035
2,913
5,948
5,948
(2,934)
3,014

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน
(ต�่ำกว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
พันบาท
2,300
2,300
2,300
2,300

(534,725)
32,473
(502,252)
(502,252)
123,690
(378,562)

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรอง ยังไม่ได้จัดสรร
ตามกฎหมาย
(ขาดทุน)
พันบาท
พันบาท

2,476,385
2,787
35,386
2,514,558
2,514,558
1,000,000
3,425
120,756
3,638,739

รวม
พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
หุ้นสามัญ
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รายงานประจำ�ปี 2558
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งบกระแสเงินสด

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรจากการขายบัญชีลูกหนี้
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจ�ำหน่ายสุทธิ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้จากการขายบัญชีลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

37,929

141,265

29,972

364,897
41,879
(41,090)
(4,570)
(52,087)
(13,010)
(5,353)
1,265
53,528
9,894
2,787
(1,434,342)
2,185,558
(740,193)
(181)
181
(11,071)

345,804
(29,067)
45,393
(3,188)
(7,352)
(4,092)
171
63,223
13,474
3,425
(1,669,662)
2,434,212
(826,956)
(26)
26
(27,664)

262,852
39,493
(41,090)
(4,570)
(57,263)
(80,341)
1,722
1,266
53,528
8,398
2,787
(1,239,228)
1,992,029
(739,442)
(181)
18,181
(1,998)

396,021

478,986

246,115

(429,804)
(2,850,395)
(55,059)
(43,854)

(685,763)
(4,995,339)
(21,000)
1,407
(30,017)

(429,145)
(2,939,203)
13,980
(23,171)

2,369,581
(323,628)
(18,457)
(14,500)
(1,559)
64,779
(906,875)

2,412,968
831,064
19,905
33,539
(1,954,250)

2,395,602
(158,628)
(18,457)
(14,500)
27,440
(899,967)

รายงานประจำ�ปี 2558
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับช�ำระหนี้
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

(10,202,070)
10,562,542
626,651
(63,761)
7,489
(23,401)
907,450

(5,315,293)
6,351,308
(65,791)
118
(19,510)
950,832

(10,202,070)
10,562,542
626,651
(63,203)
76
(23,401)
900,595

575
516,021
516,596

1,000,000
1,000,000
(3,418)
516,596
513,178

628
515,968
516,596

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

(2,934)
180,950
2,663
1,464
-

2,913
224,044
2,114
1,613
137
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการบัญชี
การบริหารความเสี่ยง
ประมาณการและข้อสมมติฐานทางการบัญชีที่ส�ำคัญ
การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
มูลค่ายุติธรรม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน

หน้า
83
83
98
105
107
108
111
111
114
120
121
121
122
124
125
126
127
127
128

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

สารบัญ
หนี้สินอื่น
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัด
เงินกองทุนที่ต้องด�ำรงไว้ตามกฎหมาย
ฐานะและผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญจ�ำแนกตามธุรกรรม
ในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้
ภาระผูกพันในสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการ
ก�ำไรต่อหุ้น

หน้า
130
130
131
131
132
133
134
135
135
136
136
137
137
139
139
142
142

รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

83

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1 ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2513
และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการดำ�เนิน
การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และได้เปิดดำ�เนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิมชื่อ “บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จำ�กัด (มหาชน)” เป็น
“ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)”
สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคาร ไทยประกันชีวิต เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก และอาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ชั้น 17 ชั้น 25 ชั้น 26 ชั้น 37
และชั้น 41 เลขที่ 121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ธุรกิจหลักของธนาคารคือ การให้บริการทางการเงิน ภายในขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ธนาคารมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ธนบรรณ จำ�กัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่
ที่อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 25 เลขที่ 121/76 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ธนาคารได้จำ�หน่ายบริษัทย่อยในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี
นโยบายบัญชีที่สำ�คัญซึ่งใช้ในการจัดทำ�งบการเงินมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงิ น ได้ จั ด ทำ�ขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทยภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ ง หมายถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 การแสดงรายการในงบการเงิ น หลั ก
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) ได้ทำ�ขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส.21/2558 เรื่อง “การจัดทำ�และการประกาศงบการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร าคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบาย
การบัญชีในลำ�ดับต่อไป
สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำ�เสนองบการเงินคือเงินบาท
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จำ�หน่ายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย ได้ถูกรวมไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนและ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไม่จัดทำ�งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เนื่องจากธนาคารได้จำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งเดียวแล้ว ณ วันที่ดังกล่าว
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การจัดทำ�งบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำ�หนดให้ ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญและ
การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง จั ด ทำ�ขึ้ น ตามกระบวนการในการนำ�นโยบายการบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ไปถื อ ปฏิ บั ติ และต้ อ งเปิ ด เผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำ�คัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำ�ขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคาร
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่อธนาคาร มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญได้แก่การเพิ่มเติมข้อกำ�หนดให้ธนาคารจัดกลุ่มรายการ
ที่แสดงอยู่ใน “กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ได้หรือไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุงนี้ไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) กำ�หนดให้รับรู้รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สำ�รองไว้ ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การซ่อมบำ�รุง เป็นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเข้าคำ�นิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว
ให้จัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ การเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อธนาคาร
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2557) การเปลี่ ย นแปลงที่ สำ�คั ญ ได้ แ ก่ (ก) เปลี่ ย นชื่ อ “ผลกำ�ไรและขาดทุ น จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย” เป็น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ ใน “กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกำ�ไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ ในกำ�ไรหรือขาดทุนได้
และ (ข) ต้ น ทุ น บริ ก ารในอดี ต จะรั บ รู้ ใ นงวดที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการ ผลประโยชน์ ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น สิ ท ธิ ข าดจะไม่ ส ามารถรั บ รู้
ตลอดระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารในอนาคตได้ ผลกระทบที่ เ ป็ น สาระสำ�คั ญ ต่ อ ธนาคารได้ อ ธิ บ ายไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 19
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ คือ กำ�หนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำ�เนินงาน โดยให้
เปิดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินรวมสำ�หรับเฉพาะส่วนงานที่รายงาน หากโดยปกติมีการนำ�เสนอข้อมูลจำ�นวนเงินดังกล่าว
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ต่อผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบัติการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำ�คัญจากจำ�นวนเงินที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจำ�
ปีล่าสุดสำ�หรับส่วนงานที่รายงานนั้น มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อธนาคาร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความสม่ำ�เสมอและลดความซ้ำ�ซ้อนโดยการกำ�หนดคำ�นิยาม
ของคำ�ว่า “มูลค่ายุติธรรม” ให้กระชับขึ้น และเป็นแหล่งรวบรวมข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผย
ข้อมูลที่ใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว มาตรฐานฉบับนี้มีผลกระทบต่อธนาคารตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำ�คัญและไม่มีผลกระทบต่อธนาคาร มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สินค้าคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ

86

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

เรื่อง สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดำ�เนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20
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เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

ผู้บริหารของธนาคารได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินที่นำ�เสนอ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่อธนาคาร มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่องที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้กำ�หนดให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปรับราคาตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำ�หรับ
เงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง
เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้
บริการด้านผู้บริหารสำ�คัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้องเปิดเผยจำ�นวนเงินที่กิจการ
ได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสำ�คัญ
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการที่ดำ�เนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมบริษัทย่อย
เข้ามาในการจัดทำ�งบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้ และได้กำ�หนดให้วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกำ�ไรหรือขาดทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้กำ�หนดคำ�นิยามให้ชัดเจนขึ้น สำ�หรับ
“เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์” และ กำ�หนดคำ�นิยามแยกกันระหว่าง “เงื่อนไขผลงาน” และ “เงื่อนไขการบริการ”
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง มูลค่ายุติธรรมได้กำ�หนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่อง
ของการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ น กลุ่ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ กั บ ทุ ก สั ญ ญาที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้
และการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำ�คัญและไม่มีผลกระทบต่อธนาคาร มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
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เรื่อง สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือผู้ถือหุ้น
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

ผู้บริหารของธนาคารได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความ
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินที่นำ�เสนอ
2.3 การรับรู้รายได้
(ก) รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ธนาคารรั บ รู้ ร ายได้ ด อกเบี้ ย ตามเกณฑ์ ค งค้ า ง โดยธนาคารจะหยุ ด รั บ รู้ ต ามเกณฑ์ นี้ สำ�หรั บ ลู ก หนี้ ที่ ค้ า งชำ�ระดอกเบี้ ย เกิ น กว่ า
สามเดือนนับจากวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ โดยจะใช้เกณฑ์การรับชำ�ระเงินแทน และธนาคาร
ยั ง ได้ บั น ทึ ก ยกเลิ ก รายได้ สำ�หรั บ ดอกเบี้ ย จากเงิ น ให้ กู้ ยื ม ที่ ค้ า งชำ�ระดั ง กล่ า วที่ ธ นาคารบั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป็ น รายได้ แ ล้ ว ออกจากบั ญ ชี
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่
เมื่อลูกหนี้ได้ชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
(ข) รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยรับโอนลูกหนี้ (แฟ็กเตอริง)
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงที่ผิดนัดชำ�ระนับแต่
วันที่ครบกำ�หนดชำ�ระเกินกว่าสามเดือนโดยจะใช้เกณฑ์การรับชำ�ระเงินแทน
ธนาคารได้ บั น ทึ ก ยกเลิ ก รายได้ สำ�หรั บ ดอกเบี้ ย จากลู ก หนี้ แ ฟ็ ก เตอริ ง ที่ ธ นาคารบั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป็ น รายได้ แ ล้ ว ออกจากบั ญ ชี
เมื่ อ ลู ก หนี้ เ ป็ น ลู ก หนี้ ที่ ค้ า งชำ�ระเงิ น ต้ น หรื อ ดอกเบี้ ย เกิ น กว่ า สามเดื อ นนั บ จากวั น ที่ ค รบกำ�หนดชำ�ระ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ลงวั น ที่ 3 สิ ง หาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารจะรั บ รู้ ร ายได้ ต ามเกณฑ์ ค งค้ า งได้ ใ หม่ เ มื่ อ ลู ก หนี้
ได้ชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
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(ค) รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่ง
รายได้จากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามงวดที่ถึงกำ�หนดชำ�ระด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายได้ดอกเบี้ยจากการ
ให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่ค้างชำ�ระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบกำ�หนดชำ�ระรับรู้ตามเกณฑ์การรับชำ�ระเงิน
ธนาคารและบริษัทย่อยได้บันทึกยกเลิกรายได้สำ�หรับดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี
เมื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำ�ระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชำ�ระ
เงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
(ง) รายได้ดอกเบี้ย ส่วนลดและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือตามเกณฑ์คงค้าง และรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล ส่วนลดรับ
ล่วงหน้าจากการซื้อลดตั๋วเงินและรายได้รับล่วงหน้าอื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
(จ) กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำ�คัญของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายให้กับผู้ซื้อแล้ว
2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) ค่าใช้จ่าย
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
(ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มทำ�สัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่ง
ธนาคารบันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกทำ�สัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งสำ�หรับสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งที่ทำ�ขึ้นตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อและทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยแสดงหักจากรายได้
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและลีสซิ่งตลอดอายุของสัญญา สำ�หรับสัญญาเช่าซื้อที่ทำ�ขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ธนาคารและ
บริษัทย่อยบันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บของธนาคาร ทั้งนี้เป็นไปตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การจัดทำ�และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทโฮลดิ้งส์ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน
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2.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนของธนาคารประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่งธนาคารได้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในตราสารหนีห้ รือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึง่ มีราคาตลาดทีร่ ะบุได้โดยง่ายที่ได้มาเพือ่ ถือไว้ในระยะสัน้ และธนาคารมี
วัตถุประสงค์ที่จะขายเพื่อหากำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กำ�ไรและขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรม และกำ�ไรและขาดทุนจากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์นีร้ บั รูเ้ ป็นกำ�ไร (ขาดทุน)
สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถถือไว้จนครบกำ�หนด จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงใน
ราคาทุนตัดจำ�หน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ตัดจำ�หน่าย
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้นั้น
ตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้โดยง่ายและไม่ ได้จัดประเภทไว้เป็นหลักทรัพย์ที่จะถือ
จนครบกำ�หนดหรือหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เป็นรายการในองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งมีการจำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้นไป โดยบันทึกผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่าย
เงินลงทุนดังกล่าวในกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดและเงินลงทุนเผื่อขายบันทึกเป็นกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนใน
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อธนาคารประเมินว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า จะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าในงบกำ�ไร
ขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยวิธี Settlement Date และคำ�นวณราคาทุนของเงินลงทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
ตราสารหนี้ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้อื่นที่ออกจำ�หน่ายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
มูลค่ายุติธรรมคำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงินอื่น
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จหรือแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท
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2.7 เงินให้สินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อแรกเริ่มทำ�สัญญารอตัด
บัญชี
เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น
รายได้รอตัดบัญชีแสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อของธนาคาร
2.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กำ�หนดให้ธนาคารพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายบัญชีหรือ
รายลูกหนี้ก็ ได้ โดยธนาคารเลือกพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ กล่าวคือ ธนาคารพิจารณา
จัดชั้นสินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รายหนึ่งในระดับคุณภาพที่ตำ�่ สุดของลูกหนี้รายนั้น กรณีที่ไม่สามารถแยกวัตถุประสงค์การกู้ยืมได้และ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำ�เนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำ�หนด
ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำ�ตามหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กำ�หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ชั้ น และการกั น เงิ น สำ�รองของสถาบั น การเงิ น ลงวั น ที่ 3 สิ ง หาคม พ.ศ. 2551 และเรื่ อ ง แนวนโยบาย
การประเมินหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชำ�ระหนี้ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมถึง
การวิเคราะห์และประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย โดยอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
ธนาคารพิจารณากันเงินสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำ�ตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดสำ�หรับผลต่างของ
ยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจำ�หน่ายหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้พจิ ารณาค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติมจาก
หลักเกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่กำ�หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และได้คำ�นึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืม
การตัดจำ�หน่ายหนี้สูญกระทำ�ตามข้อกำ�หนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
หนี้สูญที่ได้รับคืนบันทึกเป็นรายได้จากการดำ�เนินงานอื่นในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.9 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารใช้วิธีในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำ�ระหนี้ การลดเงินต้นและหรือดอกเบี้ยค้างรับ การ
รับโอนสินทรัพย์ และการรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหนี้
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ธนาคารบันทึกสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ได้รับโอนจากการชำ�ระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือส่วนได้เสีย
ที่ได้รับหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) หรือมูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำ�ระหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้คำ�นวณจากมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และบันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดการปรับโครงสร้างหนี้
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
2.10 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายนอกจากรถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าที่ต่ำ�กว่าระหว่างราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งถือตามราคา
ประเมินล่าสุดสุทธิจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
รถยึ ด คื น แสดงด้ ว ยมู ล ค่ า ที่ ต่ำ� กว่ า ระหว่ า งจำ�นวนเงิ น ต้ น บวกดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ และภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ นำ�ส่ ง กรมสรรพากรแล้ ว หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของรถดังกล่าวสุทธิจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขาย โดยมูลค่ายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะ
ขายได้
ในกรณีทมี่ ลู ค่าตามบัญชีของทรัพย์สนิ รอการขายเกิดการด้อยค่า ธนาคารและบริษทั ย่อยจะรับรูค้ า่ เผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
ทั้งจำ�นวน
กำ�ไรหรื อ ขาดทุ น จากการจำ�หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น รอการขายรั บ รู้ เ มื่ อ มี ก ารจำ�หน่ า ยโดยแสดงรวมอยู่ ใ นรายได้ จ ากการดำ�เนิ น งานอื่ น
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.11 อาคาร อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุน
นั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัด
มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำ�หรับค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน
กำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
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ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ ได้รับจากการจำ�หน่าย
สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.12 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและการตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอนแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือตามอายุสัญญาคงเหลือ
ค่าตัดจำ�หน่ายที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.13 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ซึ่งรายการแสดงเป็นสินทรัพย์อื่น
การตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่า คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุระหว่าง 3 - 20 ปี
ค่าตัดจำ�หน่ายที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.14 การบัญชีสำ�หรับสัญญาเช่าระยะยาว
สั ญ ญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ผู้ รั บ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ น เจ้ า ของเกื อ บทั้ ง หมดถื อ เป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทีเ่ ช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ ได้อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน
อื่น ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์ซึง่ ผู้ให้เช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ถอื เป็นสัญญาเช่าดำ�เนิน
งาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
2.15 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารจะรั บ รู้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ก็ ต่ อ เมื่ อ ธนาคารมี ภ าระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น ตามกฎหมายหรื อ ตามข้ อ ตกลงที่ จั ด ทำ�ไว้ อั น เป็ น
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีตซึ่งการชำ�ระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และตามประมาณการจำ�นวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณี ที่ ธ นาคารคาดว่ า ประมาณการหนี้ สิ น เป็ น รายจ่ า ยที่ จ ะได้ รั บ คื น ธนาคารจะบั น ทึ ก เป็ น สิ น ทรั พ ย์ แ ยกต่ า งหากเมื่ อ คาดว่ า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ ธนาคารกำ�หนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำ�ระภาระผูกพัน
เหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากร
เพื่อชำ�ระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ�
ธนาคารจะวัดมูลค่าของจำ�นวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำ�มาจ่ายชำ�ระภาระผูกพัน โดยใช้
อั ต ราก่ อ นภาษี ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง การประเมิ น สถานการณ์ ต ลาดในปั จ จุ บั น ของมู ล ค่ า ของเงิ น ตามเวลาและความเสี่ ย งเฉพาะของหนี้ สิ น
ที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
2.16 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารมีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการ
กองทุนที่เป็นหน่วยงานภายนอก โดยธนาคารและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำ�หนดไว้ซึ่งพนักงาน
จะได้รับประโยชน์ดังกล่าวตามข้อบังคับของกองทุน
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จำ�นวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามงวดที่พนักงานได้ให้บริการ
โครงการผลประโยชน์
ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามข้อตกลงของการจ้างงาน การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ
พนักงานคำ�นวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Cost Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผล
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำ�นวณบนพืน้ ฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอืน่ ๆ
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ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนและ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
2.17 เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑ์คงค้าง
2.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน คือ จำ�นวนภาษีเงินได้ที่ธนาคารคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคำ�นวณกำ�ไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราว
ทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำ�ไรทางภาษีจะมี
จำ�นวนเพียงพอที่จะนำ�ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในรายงาน สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกำ�ไรทางภาษีที่จะนำ�มาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทำ�เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารจะมีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ ได้ ทั้งนี้ธนาคารไม่ได้รับ
รู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับรายการค่าความนิยม
ธนาคารคำ�นวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี
เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ห รื อ ในงวดที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยชำ�ระหนี้ สิ น ภาษี โดยใช้ อั ต ราภาษี ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ห รื อ ที่ ค าดได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ใ นงวดปั จ จุ บั น จะหั ก กลบกั น ได้ เ มื่ อ ธนาคารมี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายในการนำ�สิ น ทรั พ ย์ แ ละ
หนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและธนาคารและบริษัทย่อยตั้งใจจะชำ�ระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชำ�ระสินทรัพย์และชำ�ระ
หนี้สินในเวลาเดียวกัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บ
ภาษีเดียวกัน
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไรหรือขาดทุนไว้ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น รายการภาษี เ งิ น ได้ ใ นงวดปั จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี จ ะบั น ทึ ก โดยตรงไปยั ง องค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของ
เจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกัน
หรือต่างงวดกัน
2.19 สำ�รองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การให้สิทธิ
ธนาคารมีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำ�ระโดยการให้สิทธิได้รับหุ้นของธนาคารให้กับผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ธนาคารบันทึก
สิทธิในการได้รับหุ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการให้สิทธิด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ ณ วันประกาศให้สิทธิและสิทธิ
ที่ให้กับผู้บริหารจะบันทึกในส่วนของเจ้าของ ราคาใช้สิทธิของหุ้นเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น ผู้บริหารสามารถใช้สิทธิได้เมื่อเข้าเงื่อนไข
ที่กำ�หนดโดยธนาคาร
2.20 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ธนาคารคำ�นวณกำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานโดยการหารกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของจำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ชำ�ระแล้วและออกจำ�หน่ายในระหว่างปี
2.21 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับมาจากการขายและการขายนั้นต้องมีความเป็นไปได้
สูงมาก สินทรัพย์นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจำ�นวนที่ต่ำ�กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชี
ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป
3 การบริหารความเสี่ยง
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของธนาคารมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา)
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารจึงมุ่งเน้นความผันผวน
ของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำ�ให้เสียหายต่อผลการดำ�เนินงานทางการเงินของธนาคารให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้
การจัดการความเสี่ยงดำ�เนินงานเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ส่วนงานบริหารเงินของธนาคารจะชี้ประเด็น
ประเมิ น และป้ อ งกั น ความเสี่ ย งทางการเงิ น ด้ ว ยการร่ ว มมื อ กั น ทำ�งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ภายในธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำ�หนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์

รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

99

อักษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ และใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง
3.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญา ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงตามเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท
ทั้งธุรกรรมที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (On Statement of Financial Position) เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน
ตลอดจนธุรกรรมที่เป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เช่น หนังสือสัญญาค�้ำประกันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยง
คือมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินสุทธิจากส�ำรองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินและความเสี่ยง
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจากการค�้ำประกันการกู้ยืมและอื่น ๆ
ธนาคารก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ครอบคลุมนโยบาย
โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบงานด้านเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจของธนาคารและบริษัทย่อย ตลอดจนหลักเกณฑ์ของทางการ
ธนาคารก�ำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ การปฏิบัติการด้านสินเชื่อภายหลังการอนุมัติการทบทวนคุณภาพสินเชื่อ การติดตามคุณภาพสินเชื่อ และการ
ปรับปรุงแก้ ไขหนี้ของธนาคารอันจะป้องกันและแก้ ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต
ธนาคารมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยการก�ำหนดกระบวนการอนุมัติให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check and
Balance) ก�ำหนดระดับอ�ำนาจอนุมตั ใิ ห้เป็นไปตามระดับความเสีย่ ง (Risk-based Authority) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐาน
ในการอ�ำนวยสินเชื่อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ก�ำหนดนโยบายในการรับหลักประกันที่เหมาะสม
3.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบต่อรายได้
ดอกเบี้ ย สุ ท ธิ ใ นงวดปั จ จุ บั น และในอนาคต ความเสี่ ย งของอั ต ราดอกเบี้ ย นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงสร้ า งและลั ก ษณะของรายการ
ในสินทรัพย์ และหนี้สินของธนาคาร นอกจากนี้ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการ
ทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
ธนาคารมีการก�ำหนดการด�ำเนินนโยบายปรับโครงสร้างฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต และ
ให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ยและพฤติกรรมของลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงให้ สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ยงด้วยความถี่มากขึ้นหาก
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีนัยส�ำคัญโดยมีการจัดท�ำรายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตาม
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา
12 เดือนข้างหน้า
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นอกจากนี้ธนาคารมีการจ�ำลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีเสถียรภาพ
ไม่ว่าทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ธนาคารสรุ ป ระยะเวลาครบก� ำ หนดของการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ณ วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
0-3 เดือน 3 -12 เดือน
พันบาท
พันบาท

เงินให้สินเชื่อ
ไม่มี
1-5 ปี มากกว่า 5 ปี ด้อยคุณภาพ ภาระดอกเบี้ย
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*
ลูกหนี้จากการขายบัญชีลูกหนี้

1,174,203
12,952
4,188
1,306,832
834,129
937,757
80,572
21,910,570 1,157,790 2,633,533 1,104,009 1,027,804
21,000
-

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

19,946,263 5,098,471 1,520,638
1,331,644
18,545
582,619
-

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

65,808
-

-

รวม
พันบาท

258,626 1,449,969
5,488 3,164,778
- 27,833,706
21,000
- 26,565,372
- 1,998,616
47,693
47,693
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
0-3 เดือน 3 -12 เดือน
พันบาท
พันบาท

เงินให้สินเชื่อ
ไม่มี
1-5 ปี มากกว่า 5 ปี ด้อยคุณภาพ ภาระดอกเบี้ย
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*

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

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

18,956,032 2,826,666 2,369,706
545,152
13,000 609,400
-

-

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

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
ข้อมูลเบื้องต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีจ�ำแนกตามอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวม

6,082,622
21,751,084
27,833,706

6,950,468
16,100,396
23,050,864
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ธนาคารมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่ค�ำนวณโดย
ถัวเฉลี่ยยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ยอดคงเหลือเฉลี่ย
สิบสองเดือน
พันบาท

จำ�นวน
ดอกเบี้ย
พันบาท

พ.ศ. 2558
อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
ร้อยละ

510,871
3,598,793
25,246,419

19,745
76,023
2,019,375

3.86
2.11
8.00

25,482,674
1,036,954

657,456
3,331

2.58
0.32

ธนาคารมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่ค�ำนวณ
โดยถั ว เฉลี่ ย ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น และอั ต ราดอกเบี้ ย เฉลี่ ย ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ยอดคงเหลือเฉลี่ย
สิบสองเดือน
พันบาท

จำ�นวน
ดอกเบี้ย
พันบาท

พ.ศ. 2557
อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
ร้อยละ

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
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3.1.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลให้มูลค่าของ
ตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารไม่มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
3.1.4 ความเสี่ยงด้านตราสารทุน
การลงทุนในตราสารทุนธนาคารประกอบด้วยตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปที่ ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้และ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน
สุ ท ธิ จ ากค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วจะแสดงไว้ ใ นงบก� ำ ไรขาดทุ น และ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6
3.1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเมื่อครบก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น เงิ น สดได้ ห รื อ ไม่ ส ามารถจั ด หาเงิ น ได้ เ พี ย งพอตามความต้ อ งการในอั ต ราต้ น ทุ น และเวลาที่ เ หมาะสม
ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
โดยการก�ำหนดให้มีการควบคุมและติดตามสถานภาพของฐานะสภาพคล่องอยู่เป็นประจ�ำ
ตารางแสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารจ�ำแนกตามระยะเวลาที่ครบก�ำหนดของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดดังนี้
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

3-12 เดือน
พันบาท

0-3 เดือน
พันบาท

258,758
442,528

1,174,278
1,306,832
2,812,934

12,951
4,195
834,129
937,757
936,856 5,715,430

80,572
17,925,958

(213) 1,449,969
5,488 3,164,778
- 27,833,706

18,242,690

1,703,573

5,098,471 1,520,638

-

- 26,565,372

1,066,644
47,693

265,000
-

18,545
-

1-5 ปี มากกว่า 5 ปี
พันบาท
พันบาท

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา
พันบาท

เมื่อทวงถาม
พันบาท

582,619
-

65,808
-

-

รวม
พันบาท

1,998,616
47,693

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

0-3 เดือน
พันบาท

3-12 เดือน
พันบาท

280,733
485,075

213,486
1,675,600
1,596,939

99,244
167,930
1,736,276
724,125
859,202 5,999,476

48,765
14,110,172

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

15,987,279

2,968,753

2,826,666 2,369,706

-

- 24,152,404

536,652

8,500

13,000

609,400

-

-

1,167,552

27,788

-

-

-

-

-

27,788

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

1-5 ปี มากกว่า 5 ปี
พันบาท
พันบาท

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา
พันบาท

เมื่อทวงถาม
พันบาท

รวม
พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.2 ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของธนาคารจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ธนาคารจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลค่า
ยุตธิ รรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดทีเ่ หมาะสมได้ มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินจะก�ำหนด
ขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินของธนาคาร มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท

พ.ศ. 2558
มูลค่ายุติธรรม
พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,449,969
3,164,778
26,962,408

1,449,969
3,174,219
26,962,408

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

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

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

26,565,373
1,998,616
47,693

26,565,373
1,998,616
47,693

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

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

วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
4 ประมาณการและข้อสมมติฐานทางการบัญชีที่สำ�คัญ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทำ�งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคารเป็ น ไปตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งใช้ ก ารประมาณและ
ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่รายงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ตามรายงานและจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป
จากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินดังนี้
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4.1 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้การด้อยค่าเกิดขึ้นและพิจารณาว่าเงินลงทุนมีการด้อยค่าเมื่อมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงต�่ำกว่าราคาทุนอย่างมีสาระส�ำคัญและอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาความมีสาระส�ำคัญและระยะเวลา
ความต่อเนื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร ในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวธนาคารได้ประเมินถึงความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับความเสื่อมถอยในสถานะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์
และภาวะแวดล้อมการประกอบการในอุตสาหกรรมของผู้ออกหลักทรัพย์
4.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้ ป ระมาณค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ขั้ น ต�่ ำ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารได้
ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดยฝ่ายบริหารใช้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อบ่งชี้ที่
ส่งผลทางลบต่อความสามารถในการช�ำระคืนเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก
ลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ในกรณีทคี่ าดว่าแหล่งทีม่ าของการจ่ายช�ำระหนีจ้ ะเกิดจากการขายหลักประกัน ระยะเวลา
ของกระแสเงินสด ผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราการผิดนัดช�ำระหนี้ ธนาคารมีการทบทวน
ประมาณการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
4.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ธนาคารได้ประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้ลดลง โดยได้พิจารณาจากราคาประเมินและปัจจัยอื่นที่มีผลต่อราคา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและการถือครองทรัพย์สิน
ตลอดจนส่วนลดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายสูงกว่าประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน ธนาคารจะบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ธนาคารท�ำการทบทวนมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี
ข้อบ่งชี้ธนาคารและบริษัทย่อยจะท�ำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้
รับจากสินทรัพย์นั้น
หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ธนาคารจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนและ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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4.5 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารต้องใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานหลายประการในการรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของรายการและสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดประมาณการหนี้สิน ความเป็นไปได้ของการสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการ
จ่ายช�ำระหนี้สินดังกล่าว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะจ่ายในอนาคต ทั้งนี้การพิจารณาได้ใช้ประสบการณ์และข้อมูลที่มี
อยู่ขณะที่จัดท�ำงบการเงิน โดยมีการทบทวนจ�ำนวนที่ประมาณไว้อย่างสม�่ำเสมอซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
ส�ำหรับการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ธนาคารประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทางการเงิน เช่น อัตราคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ ในอนาคต
อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ของสินทรัพย์โครงการ เป็นต้น และข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ เช่น อัตรามรณะ อัตราการหมุนเวียนของ
พนักงาน เป็นต้น การประมาณการดังกล่าวค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
4.6 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือจ�ำนวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�ำระหนี้สินระหว่างบุคคลที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะแลกเปลี่ยน โดยมีการ
ต่อรองที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ธนาคารใช้วิธีการต่าง ๆ ในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมซึ่งวิธีการที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ตราสารการเงินและตลาดการเงินที่ด�ำเนินการอยู่
ธนาคารใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรม ส�ำหรับตราสารการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องส�ำหรับตราสารการเงินลักษณะอื่น ธนาคารก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้อย่างแพร่หลายในตลาด
รวมถึงการอ้างอิงกับราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ธนาคารได้ ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน อย่างไรก็ตาม วิธีประมาณการและสมมติฐานที่ใช้ ในการ
ประมาณมูลค่ายุตธิ รรมยังคงเป็นการคาดการณ์ ดังนัน้ การใช้วธิ กี ารประมาณและหรือสมมติฐานในสภาวการณ์ทแี่ ตกต่างกันออกไปอาจมี
ผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณไว้
5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุนนั้นเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องของธนาคารเพื่อสร้างผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดำ�รงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน ธนาคารอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่
หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
ธนาคารมีการดำ�รงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ต้องดำ�รงไว้ตามกฎหมายของ
ธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
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6 มูลค่ายุติธรรม
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้อง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้
ธนาคารจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ในการน�ำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ ธนาคารใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้ก�ำหนดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับที่ 1 :
ข้อมูลระดับที่ 2 :
		
ข้อมูลระดับที่ 3 :

ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมาจากราคาตลาด) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
ข้อมูลสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมหลักทรัพย์รัฐบาล

ระดับที่ 1
พันบาท

ระดับที่ 2
พันบาท

ระดับที่ 3
พันบาท

พ.ศ. 2558
รวม
พันบาท

-

2,505,540
459,038
2,964,578

-

2,505,540
459,038
2,964,578

ไม่มีรายการโอนระหว่างล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ แ สดงด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมบนงบแสดงฐานะการเงิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รายการที่ มี ร ะยะเวลา
ครบก�ำหนดระยะสั้นหรือเมื่อทวงถามและมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่าที่
เทียบเคียงมูลค่ายุตธิ รรมเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินสด เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากกระแสรายวันทีแ่ สดงในรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวันและหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไม่ได้ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ระดับที่ 1
พันบาท

ระดับที่ 2
พันบาท

ระดับที่ 3
พันบาท

พ.ศ. 2558
รวม
พันบาท

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์

-

1,449,969
207,921
26,962,408
28,620,298

-

1,449,969
207,921
26,962,408
28,620,298

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวมหนี้สิน

-

26,573,331
1,998,616
47,693
28,619,640

-

26,573,331
1,998,616
47,693
28,619,640

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดเผย มีรายละเอียดดังนี้
รายการระหว่างกันและตลาดเงินสุทธิ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) คือ เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝากที่สถาบันการเงินอื่น และเงินให้กู้แก่
สถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดสั้นหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) คือ เงินรับฝาก หรือเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยและจากสถาบันการเงินอื่นที่มี
ระยะเวลาครบก�ำหนดสั้นหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
มูลค่ายุติธรรมคือมูลค่าที่ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตราสารหนี้ ไทยหรือสถาบัน
การเงินอื่นแล้วแต่กรณี
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เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
มูลค่ายุติธรรม คือ มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคงค้างหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี โดยเงินให้สินเชื่อ
ส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้บริหารประเมินแล้วว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้สินเชื่อมีความเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ในตลาด
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจ�ำหรือบัตรเงินฝาก โดยเงินรับฝากส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบ
ก�ำหนดระยะสั้นหรือเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยที่ผู้บริหารประเมินแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินรับฝากมีความเทียบ
เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาด ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีของเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากประจ�ำหรือ
บัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี จึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และส�ำหรับเงินฝากประจ�ำหรือ
บัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณโดยการใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงปัจจุบันของเงินฝากประจ�ำที่มีอายุครบก�ำหนดช�ำระที่ใกล้เคียงกัน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เป็นหนี้สินประเภทเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำ�หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
6.2.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทเผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนที่ซื้อขายในตลาดโดยค�ำนวณจากอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันท�ำการสุดท้ายของงวด
6.2.2 เงินรับฝากวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 โดยเงินรับฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาการรับฝากเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณ
โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปัจจุบันของเงินฝากประจ�ำที่มีอายุครบก�ำหนดช�ำระที่ใกล้เคียงกัน
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

เมื่อทวงถาม
พันบาท

มีระยะเวลา
พันบาท

พ.ศ. 2558
รวม
พันบาท

เมื่อทวงถาม
พันบาท

มีระยะเวลา
พันบาท

พ.ศ. 2557
รวม
พันบาท

203,304
55,454
400,000
658,758
658,758

770,000
21,343
791,343
81
(213)
791,211

973,304
55,454
400,000
21,343
1,450,101
81
(213)
1,449,969

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

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

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

8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
8.1 จำ�แนกตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

พ.ศ. 2558
มูลค่ายุติธรรม
พันบาท

พ.ศ. 2557
มูลค่ายุติธรรม
พันบาท

2,505,540
459,038
2,964,578

3,529,196
553,586
4,082,782
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ราคาทุนตัด
ราคาทุนตัด
จำ�หน่าย
จำ�หน่าย
พันบาท
พันบาท
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด

198,480
198,480

109,419
109,419

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

พ.ศ. 2558
ราคาทุน
พันบาท

พ.ศ. 2557
ราคาทุน
พันบาท

1,720
1,720
3,164,778

1,720
1,720
4,193,921

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้นำ�ไปวางเป็นหลักประกัน (หมายเหตุ 24)
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8.2 จำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

1 ปี
พันบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดสุทธิ
รวมตราสารหนี้

พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

ครบกำ�หนด
1 ปี - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ครบกำ�หนด
1 ปี - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท

1 ปี
พันบาท

1,813,201
327,760
2,140,961
852
2,141,813

689,850
130,000
819,850
2,915
822,765

- 2,503,051 3,108,164
- 457,760 303,712
- 2,960,811 3,411,876
3,767
2,332
- 2,964,578 3,414,208

-

117,908
117,908

80,572
80,572

-

60,653
60,653

2,141,813

940,673

80,572 3,163,058 3,414,208

729,227

198,480
198,480

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

- 3,524,498
- 550,850
- 4,075,348
7,434
- 4,082,782

48,766
48,766

109,419
109,419

48,766 4,192,201
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9 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
9.1 จำ�แนกตามประเภทสินเชื่อ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินสำ�รองขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท. รายสินเชื่อ
เงินสำ�รองส่วนเกิน
รวม
หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ

603,246
21,459,042
2,499,431
3,266,634
5,630
27,833,983
(277)
27,833,706
141,848
27,975,554

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

(515,416)
(360,731)
27,099,407
(136,999)
26,962,408

(520,470)
(249,413)
22,406,341
(73,865)
22,332,476

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 1,027.80 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 826.52 ล้านบาท)
ที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารได้โอนขายเงินให้สินเชื่อบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จ�ำนวน 3.73 ล้านบาท ก�ำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการขายลูกหนี้จ�ำนวน
31.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลูกหนี้จ�ำนวน 2.2 ล้านบาท ก�ำไรจากการขายลูกหนี้สุทธิดังกล่าวจ�ำนวน 29.07 ล้านบาท
แสดงรวมในก�ำไรจากการขายบัญชีลูกหนี้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีเงินที่ยังไม่ได้รับช�ำระจากการขายบัญชีลูกหนี้จ�ำนวน 21 ล้านบาท
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9.2 จำ�แนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
เงินบาท - ในประเทศ
รวม

27,833,706
27,833,706

23,050,864
23,050,864

9.3 จำ�แนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
ปกติ
พันบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
พันบาท

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน
พันบาท

สงสัย
พันบาท

การเกษตรและเหมืองแร่
270,165
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
9,845,055
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
2,507,371
การสาธารณูปโภคและบริการ
3,716,814
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
3,636,271
อื่น ๆ
4,998,040
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 24,973,716

5,217
478,900
143,911
296,738
402,034
505,386
1,832,186

139,122
2,822
31,492
69,505
63,796
306,737

52,241
10,700
19,162
50,116
21,230
153,449

สงสัยจะสูญ
พันบาท

รวม
พันบาท

151
275,533
196,631 10,711,949
26,457 2,691,261
88,872 4,153,078
185,750 4,343,676
69,757 5,658,209
567,618 27,833,706
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ปกติ
พันบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
พันบาท

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน
พันบาท

สงสัย
พันบาท

สงสัยจะสูญ
พันบาท

รวม
พันบาท

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

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

18,523
2,323
14,893
45,189
65,928
146,856

37,162
581
7,654
60,215
52,761
158,373

150
108,867
25,123
57,334
155,103
174,544
521,121

137,568
6,668,786
1,922,212
2,575,129
4,901,177
6,845,992
23,050,864

9.4 จำ�แนกตามประเภทการจัดชั้น

เงินสำ�รองขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสำ�รองส่วนเกิน

เงินให้สนิ เชือ่ และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
พันบาท

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตัง้ ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ
พันบาท

25,100,962
1,846,788
306,737
153,449
567,618
27,975,554

6,263,934
512,160
116,746
73,628
265,221
7,231,689

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ
พันบาท
1
2
100
100
100

62,400
7,210
112,945
71,805
261,056
515,416
360,731
876,147

รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินให้สนิ เชือ่ และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
พันบาท

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตัง้ ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ
พันบาท

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

เงินสำ�รองขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินสำ�รองส่วนเกิน
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ
พันบาท
1
2
100
100
100

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

9.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญ ตาม
หลักเกณฑ์การจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
เงินต้น
เงินต้น
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ)

1,027,804
3.69
569,898
2.05

826,349
3.58
361,830
1.57
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9.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ลูกหนี้ที่ได้ทำ�สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ทั้งสิ้น

จำ�นวน
รายลูกหนี้
ราย

พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
พันบาท

1,533
20,975

3,516,276
27,833,706

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
จำ�นวน
ยอดคงเหลือตามบัญชี
รายลูกหนี้
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
ราย
พันบาท
915
23,934

2,248,538
23,050,864

ลูกหนี้ที่ได้ท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาใหม่ทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 การปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 10.40 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 11.50 ปี)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ส�ำเร็จแล้ว จ�ำนวน 142.82 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : 83.06 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว มีการจัดชั้นดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
เงินต้น
เงินต้น
พันบาท
พันบาท
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,874,942
1,089,844
123,962
68,146
202,660
3,359,554

1,267,558
660,399
74,911
51,333
133,848
2,188,049

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมียอดขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาจ�ำนวน 63 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : 54 ล้านบาท)
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9.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ไม่เกิน 1 ปี
พันบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ

1,603,960
(151)

1,666,128
-

2,176
-

3,272,264
(151)

1,603,809

1,666,128

2,176

3,272,113
(79,803)
3,192,310

ไม่เกิน 1 ปี
พันบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจ่ายตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจ่ายตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท

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
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10 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญตัดบัญชี
โอนออก
ขายบัญชีลูกหนี้
ยอดปลายปี

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญตัดบัญชี
โอนออก
ยอดปลายปี

ปกติ
พันบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
พันบาท

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน
พันบาท

สงสัย
พันบาท

สงสัย
จะสูญ
พันบาท

51,865
10,763
(228)
62,400

9,680
(2,308)
(151)
(11)
7,210

79,453
33,578
(86)
112,945

93,863
(1,727)
(2,034)
(18,297)
71,805

285,609
141,130
(5,995)
(216)
(159,472)
261,056

ปกติ
พันบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
พันบาท

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน
พันบาท

สงสัย
พันบาท

สงสัย
จะสูญ
พันบาท

52,762
25
(922)
51,865

8,762
966
(48)
9,680

96,427
(16,621)
(353)
79,453

110,839
(16,597)
(379)
93,863

119,441
177,519
(726)
(10,625)
285,609

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
สำ�รอง
ส่วนเกิน
รวม
พันบาท
พันบาท
249,413
111,318
360,731

769,883
292,754
(8,494)
(216)
(177,780)
876,147

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
สำ�รอง
ส่วนเกิน
รวม
พันบาท
พันบาท
204,343
45,070
249,413

592,574
190,362
(2,428)
(10,625)
769,883
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11 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ยอดปลายปี

73,865
63,134
136,999

20,337
53,528
73,865

12 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำ�ระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท

เพิ่มขึ้น
พันบาท

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

6,858
174,092
180,950
180,950

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
จำ�หน่าย
31 ธันวาคม
พันบาท
พันบาท

(649)
(177,616)
(178,265)
(178,265)

10,959
2,555
13,514
(180)
13,334
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ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำ�ระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท

เพิ่มขึ้น
พันบาท

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

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
จำ�หน่าย
31 ธันวาคม
พันบาท
พันบาท

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำ�ระหนี้ของธนาคารประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
ทั้งจำ�นวน
13 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจำ�หน่ายออกไป
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
พันบาท

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน
พันบาท

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
พันบาท

รวม
พันบาท

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
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
พันบาท

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน
พันบาท

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

103,601
(28,482)
75,119

108,425
(73,517)
34,908

102,729
(77,115)
25,614

314,755
(179,114)
135,641

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจำ�หน่ายออกไป
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ

75,119
30,306
(315)
(11,541)
93,569

34,908
16,846
(1,090)
(11,893)
38,771

25,614
27,967
(13,421)
40,160

135,641
75,119
(1,405)
(36,855)
172,500

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

133,592
(40,023)
93,569

124,181
(85,410)
38,771

130,696
(90,536)
40,160

388,469
(215,969)
172,500
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

14 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจำ�หน่ายออกไป
การตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจำ�หน่ายออกไป
การตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สิทธิการใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างการพัฒนา
รวม
พันบาท
พันบาท

สิทธิการใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าบริการ
ไอทีเอ็มเอ็กซ์
พันบาท

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

26,958
11,253
(6,415)
31,796

32,621
32,621

40,518
11,819
(8,764)
43,573

100,097
23,072
(8,764)
(6,415)
107,990

98,692
(66,896)
31,796

32,621
32,621

43,573
43,573

174,886
(66,896)
107,990
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ธนาคารมีความจำ�เป็นต้องเป็นสมาชิกของบริการเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ เพื่อให้สามารถร่วมใช้บริการร่วมเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ ตลอดจน
อำ�นวยความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า ของธนาคาร ทั้ ง นี้ ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า บริ ก ารเนชั่ น แนล ไอที เ อ็ ม เอ็ ก ซ์ เ ป็ น ค่ า แรกเข้ า เพื่ อ ให้ ธ นาคาร
มีสิทธิใช้บริการร่วมในระบบเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ ดังกล่าวได้โดยไม่มีวันหมดอายุ
15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
รายการที่รับรู้ใน ยอดคงเหลือ
กำ�ไรหรือขาดทุน
ณ วันที่
เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
พันบาท
พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท

รายการที่รับรู้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
สำ�รองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อื่น ๆ
รวม

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

19,527
9
2,695
685
22,916

(3,250)
11
(3,239)

80,801
36
10
6,762
2,398
23
90,030

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

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

2,451
2,451

722
722

(1,650)
(777)
(2,427)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

64,753

87,603
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
รายการที่รับรู้ใน ยอดคงเหลือ
กำ�ไรหรือขาดทุน
ณ วันที่
เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
พันบาท
พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท

รายการที่รับรู้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
สำ�รองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อื่น ๆ
รวม

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

16,187
(2,168)
1
1,679
558
16,257

2,400
(186)
2,214

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

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

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

4,338
32
4,370

(541)
(541)

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

42,453

64,753

16 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยและรายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
วัสดุสิ้นเปลือง
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
ลูกหนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิส
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

10,746
35,228
42,398
960
30,356
5,110
45,451
170,249

11,834
34,295
6,254
1,394
25,511
5,423
55,690
140,401
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17 เงินรับฝาก
17.1 จำ�แนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวมเงินรับฝาก

151,306
18,091,383
8,322,683
26,565,372

51,873
15,935,406
8,165,125
24,152,404

17.2 จำ�แนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

เงินบาท
รวม

ในประเทศ
พันบาท

ต่างประเทศ
พันบาท

พ.ศ. 2558
รวม
พันบาท

26,565,372
26,565,372

-

26,565,372
26,565,372

ในประเทศ
พันบาท
24,152,404
24,152,404

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
ต่างประเทศ
รวม
พันบาท
พันบาท
-

24,152,404
24,152,404

18 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

ในประเทศ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม

เมื่อทวงถาม
พันบาท

มีระยะเวลา
พันบาท

พ.ศ. 2558
รวม
พันบาท

1,066,644
1,066,644

517,129
401,298
13,545
931,972

517,129
401,298
1,080,189
1,998,616

เมื่อทวงถาม
พันบาท
536,652
536,652

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
มีระยะเวลา
รวม
พันบาท
พันบาท
609,400
8,500
13,000
630,900

609,400
8,500
549,652
1,167,552
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19 ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
การวัดมูลค่าใหม่
ผลกำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ผลกำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ผลกำ�ไรและขาดทุนจากประสบการณ์
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

36,581
12,952
522

16,183
7,732
666

13
1,349
(17,614)
33,803

12,000
36,581

จำ�นวนค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

8,979
915
9,894

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
12,952
522
13,474

7,732
666
8,398
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำ�นวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (ร้อยละ)

2.57
5

3.44
5

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการตายก่อนเกษียณ

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

การลดลงของข้อสมมติ

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ 6.33
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.59
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.66

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.18
ลดลง ร้อยละ 5.94
ลดลง ร้อยละ 0.65

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว
ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ค�ำนวณ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการค�ำนวณหนี้สินบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 8 ปี
การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

น้อยกว่า
1 ปี
พันบาท

ระหว่าง
1 - 2 ปี
พันบาท

ระหว่าง
2 - 5 ปี
พันบาท

-

3,803
3,803

34,112
34,112

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เกินกว่า
5 ปี
รวม
พันบาท
พันบาท
1,541,870
1,541,870

1,579,785
1,579,785

130

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

20 หนี้สินอื่น
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

9,019
5,010
85,816
20,176
211,711
7,913
6,378
32,763
378,786

11,231
5,830
130,021
42,501
137
142,774
7,552
4,979
12,019
357,044

21 สำ�รองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การให้สิทธิ
ธนาคารมอบสิทธิในการได้รับหุ้นของธนาคาร ให้กับผู้บริหารระดับสูงบางท่าน
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติการให้สิทธิกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารบางท่าน เพื่อซื้อ
หุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำ�นวน 12.5 ล้านหุ้น อัตราการใช้สิทธิ
1 สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ผลตอบแทนทั้งหมดได้สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหากเกิดสถานการณ์ที่กำ�หนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้สิทธิที่ได้รับสิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้รับสิทธิ
ผู้บริหารใช้วิธีไบโนเมียล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของมูลค่าสิทธิ
ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 คือ 1.37 บาทต่อสิทธิ อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงคำ�นวณจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยที่มีอายุคงเหลือเท่ากับอายุที่คาดการณ์ของสิทธิ ค่าการคาดการณ์ ความผันผวนประมาณการโดยพิจารณาหลายปัจจัย
รวมถึงความผันผวนในอดีตของผู้อยู่ในธุรกิจและเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่เทียบเคียงได้กับอายุ
คาดการณ์ของสิทธิ สมมติฐานของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล คือ ศูนย์เปอร์เซ็นต์
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สิทธิในการได้รับหุ้นมีอายุคงเหลือ 4 ปี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้สิทธิในการได้รับหุ้นของธนาคารจำ�นวน 3.425 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : 2.788 ล้านบาท)
22 ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จำ�นวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

หุ้นบุริมสิทธิ
บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
บาท

รวม
บาท

300,000,000
300,000,000
100,000,000
400,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000
4,000,000,000

-

-

3,000,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000
4,000,000,000

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีเมือ่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ทีป่ ระชุมมีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 3,000 ล้านบาท
เป็น 3,125 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากจำ�นวน 300 ล้านหุ้น เป็น 312.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และธนาคารได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557
ในการประชุมวิสามัญประจำ�ปีเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากหุ้นสามัญจำ�นวน
312.5 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 412.5 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ธนาคารได้จดทะเบียน
เพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารได้รบั ค่าหุน้ สำ�หรับหุน้ สามัญจำ�นวน 100 ล้านหุน้ โดยมีมลู ค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
23 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ธนาคารต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำ�รองนี้
ไม่สามารถนำ�มาจัดสรรเป็นเงินปันผลได้
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24 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำ�กัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีเงินลงทุนหลักทรัพย์ที่ติดภาระและมีข้อจำ�กัด ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
วางค้ำ�ประกันการกู้ยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
วางค้ำ�ประกันอื่น ๆ
รวม

334,000
1,012
335,012

633,000
962
633,962

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระผูกพันอื่น
- การค้ำ�ประกันอื่น ๆ
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
- อื่น ๆ
รวม

824

-

54,417
307,180
362,421

25,265
221,794
313
247,372

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างอดีตพนักงานรายหนึง่ ปัจจุบนั
คดีความอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมาย ผู้บริหารของธนาคารคาดว่าผลของคดีจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่อธนาคาร
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25 เงินกองทุนที่ต้องดำ�รงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุน คือการดำ�รงไว้ซึง่ ความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งและการดำ�รงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย

พ.ศ. 2558
พันบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชำ�ระแล้ว
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
เงินสำ�รองตามกฎหมาย
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและสำ�รองอื่นๆ
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ

4,000,000
11,988
2,300
(445,234)
1,206
(43,196)
(87,603)
3,439,461

15.32

247,687
247,687

1.10

3,687,148

16.42
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พ.ศ. 2557
พันบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชำ�ระแล้ว
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
เงินสำ�รองตามกฎหมาย
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและสำ�รองอื่น ๆ
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ

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

12.98

147,268
147,268

0.80

2,514,090

13.78

ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงเงินกองทุนสำ�หรับธนาคารพาณิชย์และเรื่องหลักเกณฑ์การกำ�กับแบบรวมกลุ่มทาง www.tcrbank.com ภายใน
4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
26 ฐานะและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญจำ�แนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจหลักในส่วนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคาร โดยมีธุรกรรมในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ค่าใช้จ่าย กำ�ไร
สินทรัพย์และหนี้สินโดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
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27 รายได้ดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

34,399
107,926
1,392,510
687,504
2,040
2,224,379

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
19,745
76,023
2,019,375
336,774
496
2,452,413

34,399
107,926
1,412,284
472,151
2,040
2,028,800

28 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

673,814
5,603

657,456
3,332

673,990
4,962

110,124
496
790,037

121,963
782,751

110,124
496
789,572
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

29 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้ำ�ประกัน
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนายทะเบียน
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการเกี่ยวกับบัตร ATM
ค่าธรรมเนียมและบริการทางงานทะเบียน
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการอื่น
รวมค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

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

1,154
128,018
5,005
26,722
160,899

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

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

11,002
2,874
34,421
48,297

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

100,296

112,602

95,132

30 กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
กำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

4,570
52,087
56,657

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
7,352
7,352

4,570
57,263
61,833
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31 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

2,989
361,908
53,528
418,425

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
(2,812)
348,616
63,223
409,027

2,989
259,863
53,528
316,380

32 ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
ภาษีเงินได้สำ�หรับปีปัจจุบัน
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

12,431
(21,903)
(9,472)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
55,944
(25,367)
30,577

8,526
(20,627)
(12,101)

ภาษีเงินได้สำ�หรับกำ�ไรก่อนหักภาษีของธนาคารและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มียอดจำ�นวนเงิน
ที่แตกต่างจากการคำ�นวณกำ�ไรทางบัญชีคูณภาษีของประเทศที่ธนาคารตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวน
พันบาท
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้

(7,586)

(9,472)

พ.ศ. 2558
จำ�นวน
พันบาท

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

20

(1,886)

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี

อัตราร้อยละ

37,929

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

อัตราร้อยละ

141,266
28,253

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557
จำ�นวน
พันบาท
อัตราร้อยละ
29,972

20

2,324
30,577

25

(5,994)

20

(6,107)
22

(12,101)

42
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33 ภาระผูกพันในสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าสำ�นักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรักษาข้อมูล โดยมีส่วนที่
ครบกำ�หนดชำ�ระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

133,487
89,401
2,475
225,363

141,704
137,563
256
279,523

34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอืน่ แห่งหนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ แห่ง โดยทีบ่ คุ คลหรือกิจการ
นั้นมีอำ�นาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจการลงทุน บริษัท
ย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำ�คัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
กับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำ�นึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูป
แบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายละเอียดของบริษัทผู้ถือหุ้นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยคุ้ม จำ�กัด
บริษัท สุราสัมพันธ์ จำ�กัด
บริษัท เพชรการค้า จำ�กัด
บริษัท โรงงานกระสอบปทุมธานี จำ�กัด
บริษัท บ้านไทยเรียลเอสเตท จำ�กัด

บริษัท ซี.แลงก์ จำ�กัด
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท วี.ซี.การสุรา จำ�กัด
บริษัท ไทยไลฟ์โบรกเกอร์ จำ�กัด
บริษัท ญาติสัมพันธ์ จำ�กัด

140

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซี.12 จำ�กัด
บริษัท วี.73 จำ�กัด
บริษัท วีซี.สมบัติ จำ�กัด
บริษัท อินชัวร์แอนด์บียอร์นโบรกเกอร์ จำ�กัด

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุโขทัย จำ�กัด
บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำ�กัด
บริษัท ไชยวรรณ จำ�กัด

บริษัทย่อย
บริษัท ธนบรรณ จำ�กัด (ขายไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
ธนาคารมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้ได้รับรู้ผล
ของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจเสมือนเป็นรายการที่กระทำ�กับบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
รายได้ค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,266

-

เงินมัดจำ�และเงินประกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,141
6,882

2,144
5,704

1,028,958
117,971

466,593
74,675

52,285

54,322

22
302

17
404

55

152

เงินรับฝาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - เงินรับฝาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้สินเชื่อ
บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ค่าเช่าอาคาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
นโยบายราคา
ธนาคารกำ�หนดราคาสำ�หรับรายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
- ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและเงินรับฝากคิดตามราคาตลาด
- ค่าเช่าและบริการอาคารคิดจากอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

-

-

19,744

2,158
1,792

1,449
2,272

176
2,158
1,792

1,776

1,055

1,776

3,984
23,596

3,637
23,314

3,822
21,638

5,207

4,949

5,207

-

3,266

6,595

65
1,238

-

-
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

35 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำ�นาจในการจัดการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำ�คัญ มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สำ�รองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวม

79,665
2,273
2,788
84,726

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
86,624
3,092
3,425
93,141

76,264
2,093
2,788
81,145

36 กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุน้ ทีแ่ สดงไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวม และงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เฉพาะธนาคารเป็นกำ�ไรต่อ
หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ คำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีดว้ ยจำ�นวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำ�หนักของหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอกทีอ่ ยูใ่ นระหว่างปี
บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี (พันบาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

47,401
300,000,000
0.16

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
110,688
350,684,932
0.32

42,073
300,000,000
0.14

รายงานประจำ�ปี 2558

ข้อมูลธนาคาร
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ข้อมูลธนาคาร
ประเภทธุรกิจ
เป็นสถาบันการเงินที่ท�ำธุรกรรมภายในขอบเขตใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

1,000,000,000
1,000,000,000
100,000,000
---ไม่มี --10

ทุนจดทะเบียนในปี 2558
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

4,125,000,000 บาท
4,000,000,000 บาท
400,000,000 หุ้น
---ไม่มี --10 บาท

บาท
บาท
หุ้น
บาท

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของ
ผูส้ อบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณา
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องธนาคาร จะต้ อ งเป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่ง ธปท. ได้มีหนังสือที่ ฝกก. (02) 123/2558
เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีส�ำหรับรอบปีการบัญชี 2558
ฉบั บ ลงวั น ที่ 17 มี น าคม 2558 ให้ ค วามเห็ น ชอบผู ้ ส อบบั ญ ชี จ าก
ส�ำนักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด จ�ำนวน
3 ท่าน ได้แก่
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
และ/หรือ
2. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
และ/หรือ
3. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
ความสัมพันธ์กับธนาคาร
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับธนาคาร
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สำ�นักงานสาขา
ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
ส�ำนักธุรกิจรัชดาภิเษก
(อาคารไทยประกันชีวติ ถ.รัชดาภิเษก รถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีศนู ย์วฒ
ั นธรรม)
123 ชัน้ 1 อาคารไทยประกันชีวติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2697 5454
โทรสาร 0 2642 3112
ผู้จัดการสาขา คุณวัชรา เพชรระนอง
สาขาห้วยขวาง (ใกล้สามแยกตลาดห้วยขวาง)
1998/4-5 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2692 9971-3
โทรสาร 0 2692 9982
ผู้จัดการสาขา คุณอภิวิชญ์ ภัทรธ�ำรงวงศ์
สาขารังสิต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
(ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น 2 ฝั่งเซ็นทรัล)
ห้องเลขที่ PLZ.2.SHP030 ชัน้ 2 เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2958 5276-9
โทรสาร 0 2958 5377
ผู้จัดการสาขา คุณอัครพล ปรียานนท์
สาขาซีคอน บางแค
ห้องเลขที่ 329 ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนบางแค เลขที่ 607
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.		
โทรศัพท์ 0 2458 2818-20
โทรสาร 0 2458 2821
ผู้จัดการสาขา คุณปภาวี แตงจั่น

สาขารามอินทรา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ห้องเลขที่ S15 ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่ 587, 589 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2947 5656, 0 2947 5694-5, 0 2947 5681
โทรสาร 0 2947 5680
ผู้จัดการสาขา คุณสมฤดี โพธิ์สุวรรณ
สาขาบางกะปิ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (ชั้น 2 ตรงข้ามเอ็มเค สุกี้)
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2S-C13A-13B เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2704 7500, 0 2704 7891-3
โทรสาร 0 2704 7894
ผู้จัดการสาขา คุณอุษา บุญเต็ม
สาขานครปฐม (ตรงข้ามท่ารถเมล์ขาว ตลาดล่าง)
17-18 ถนนบ่อเริม่ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 3421 9695-8
ผู้จัดการสาขา คุณธนิดา วันชัยธรรมคุณ
สาขาสมุทรปราการ
(หน้าตลาดสดวิบูลย์ศรี บริเวณท่าเรือข้ามฟากสมุทรปราการ)
66/9 ถนนศรีสมุทร ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.		
โทรศัพท์ 0 2730 9161-3
โทรสาร 0 2730 9159
ผู้จัดการสาขา คุณมัญชุสา ชาตยาภา
สาขาชลบุรี (ใกล้ที่จอดรถทัวร์ ตรงข้ามตลาดหนองมน)
177, 179 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 3839 4906 (เบอร์หลัก), 0 3839 4518, 0 3839 4511,
0 3839 4867
โทรสาร 0 3839 4572
ผู้จัดการสาขา คุณณัฐลินีย์ จิตพิทยานุภาพ

รายงานประจำ�ปี 2558

สาขาศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค (ชั้น 2 Banking Zone)
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2 C001 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2787 1724, 0 2787 1725-6
โทรสาร 0 2787 1727
ผู้จัดการสาขา คุณดวงสมร สุขแก้ว
สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร์
(อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21)
36/11 ชั้น G อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2261 9958-9
โทรสาร 0 2261 9957
ผู้จัดการสาขา คุณจันทิรา กาญจนกันติ
สาขาส�ำนักธุรกิจเยาวราช (ตรงข้ามคลองถมเยาวราช)
222 - 224 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
เสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2222 3760-1, 0 2222 3180-1
โทรสาร 0 2222 3120
ผู้จัดการสาขา รักษาการผู้จัดการ คุณชนัญภา น่วมทิม
สาขาสะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ (ทางเข้าลานจอดรถ 4)
651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2522 7399, 0 2522 7395-7
โทรสาร 0 2522 7398
ผู้จัดการสาขา คุณจิตรลดา แสงบุรรัตน์

ส�ำนักงานสาขา
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สาขางามวงศ์วาน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (ชั้น 3)
30/39-50, 639 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 3 S-C 4B ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2550 0690-2
โทรสาร 0 2550 0693
ผู้จัดการสาขา คุณกมลวรรณ ขวัญเนียม
สาขาอ้อมใหญ่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
(ใกล้ทางเข้าลานจอดรถ ตรงข้ามเอ็มเค)
17/17 หมู่ 8 ห้องเลขที่ GJA 001/3 ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. – 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2431 2590-92
โทรสาร 0 2431 2589
ผู้จัดการสาขา คุณอัมพร บุญช่วย
สาขาบางใหญ่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (รัตนาธิเบศร์)
6 หมู่ 6 ห้องเลขที่ 2CR205 ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2921 3338-9
โทรสาร 0 2921 3337
ผู้จัดการสาขา คุณมนต์ฤทัย ทองหยิบ
สาขาพระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ห้องเลขที่ G04 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2416 1900, 0 2416 1688, 0 2416 1689
โทรสาร 0 2416 1901
ผู้จัดการสาขา คุณณิยฎา มานะทัศน์
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สาขานครราชสีมา
1282/13-14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 4434 2342, 0 4434 2688-90
โทรสาร 0 4434 2665
ผู้จัดการสาขา คุณอ้อยทิพย์ ธีระรัชตะอนันต์
สาขาสมุทรสาคร
920/30 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 3442 4200, 0 3442 4343-4, 0 3442 4446
โทรสาร 0 3442 4445
ผู้จัดการสาขา คุณชวัลนัส พุทธรักษา
สาขาเดอะมอลล์ บางแค
518 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
ห้องเลขที่ 3S-R2-3B ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2803 8488-92
โทรสาร 0 2803 8493
ผู้จัดการสาขา คุณบวรรัตน์ จยาวรรณ
สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
7/222 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ห้องเลขที่ 426/2 ชั้นที่ 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น
โทรศัพท์ 0 2884 7797-8
โทรสาร 0 2884 7890
ผู้จัดการสาขา คุณพัชราภรณ์ ลีลาจรัสกุล

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย รังสิต
81 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2567 0060-2
โทรสาร 0 2567 0063
ผู้จัดการสาขา คุณเริงฤทธิ์ เทียนมั่น
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางใหญ่
89/4 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2595 0420-2
โทรสาร 0 2595 0423
ผู้จัดการสาขา คุณชุติเดช พยุงวงษ์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มีนบุรี
ศูนย์การค้ามีนบุรี อาคารปลาตะเพียนทอง ชั้น 2
521/7 หมูท่ ี่ 18 ถนนสีหบุรานุกจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2540 0190-2
โทรสาร 0 2540 0193
ผู้จัดการสาขา คุณมานี สังข์พันธ์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง
144/49 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3862 2900-2
โทรสาร 0 3862 2904
ผู้จัดการสาขา คุณวัฒนา พร้อมเพียง
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุดรธานี
175, 176 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4224 2555, 0 4224 1347-8
โทรสาร 0 4224 2504
ผู้จัดการสาขา คุณชิติพัทธ์ สถิตย์สระดู่
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุราษฎร์ธานี
159/27 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7727 5678-79
โทรสาร 0 7727 5680
ผู้จัดการสาขา คุณจันทร์เพ็ญ รจนา
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางเขน-วัชรพล
2/18 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2347 0242, 0 2347 0237
โทรสาร 0 2347 0182
ผู้จัดการสาขา คุณสุรพร สุนทรหิรัญเลิศ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สกลนคร
218/23 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4271 2511, 0 4271 3404
โทรสาร 0 4271 6404
ผู้จัดการสาขา คุณธีรเมธ กุณสิทธิ์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพชรบุรี
15 ถ.สุรินทร์ฤาไชย ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3240 1756-7
โทรสาร 0 3240 1758
ผู้จัดการสาขา คุณพีรณัฐฐ์ สุขอนันต์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครศรีธรรมราช
29/33 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 85000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7534 3400-1
โทรสาร 0 7534 3402
ผู้จ้ดการสาขา คุณค�ำรณ ณ นคร
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชลบุรี
112/36 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3828 6986-7
โทรสาร 0 3828 6985
ผู้จัดการสาขา คุณภาณุมาศ ทวีค�ำ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หัวหิน
11/194 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3251 1657-8
โทรสาร 0 3251 1659
ผู้จัดการสาขา คุณภิรม น้อยมาลา
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ภูเก็ต
32/174 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7635 5333
โทรสาร 0 7634 5845
ผู้จัดการสาขา คุณวิภาดา สวัสดิกุล
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ภูเก็ต-ถลาง
187/26 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7631 3484-5
โทรสาร 0 7631 3486
ผู้จัดการสาขา คุณจุฬานนท์ สุหร่าย
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เลย
83/2 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4281 5476-7
โทรสาร 0 4281 5478
ผู้จัดการสาขา คุณนเรศ เลิศนิมูลชัย
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บุรีรัมย์
112 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4461 3444, 0 4461 3433
โทรสาร 0 4461 3466
ผู้จัดการสาขา คุณวัชรพงษ์ ไวยาประโคน

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หาดใหญ่
237/5 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7423 5345, 0 7422 0803
โทรสาร 0 7422 0804
ผู้จัดการสาขา คุณกาลัญญู วัชระชุติมานนท์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชะอ�ำ
388/23 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3247 2773-4
โทรสาร 0 3247 2775
ผู้จัดการสาขา คุณภัฏฐพงศ์ บุญเพ็ง

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุรินทร์
142/4 ถ.สนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4451 3232, 0 4451 3113
โทรสาร 0 4451 3233
ผู้จัดการสาขา คุณประสิทธิ์ รัตนาประสิทธิ์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ขอนแก่น
381/49 หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4346 8808-9
โทรสาร 0 4346 8810
ผู้จัดการสาขา คุณไพศาล เนื่องภักดี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง-แกลง
99/9 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3867 7123, 0 3867 7102
โทรสาร 0 3867 7101
ผู้จัดการสาขา คุณธนะพล แย้มกลิ่น

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัทยา
509/84 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3841 0234-5
โทรสาร 0 3841 0238
ผู้จัดการสาขา คุณธีรภัทร์ บัวทอง

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง-ปลวกแดง
499/3 หมู่ 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3802 5979-80
โทรสาร 0 3802 5978
ผู้จัดการสาขา คุณกาญจนา ศรีสุกใส

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กาญจนบุรี
250/2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3451 5234, 0 3451 5317
โทรสาร 0 3451 5318
ผู้จัดการสาขา คุณกรปภพ อรชร

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อยุธยา
94/6 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3534 5666, 0 3534 5668
โทรสาร 0 3534 5667
ผู้จัดการสาขา คุณสุทิน โพธิ์ทองค�ำ
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร้อยเอ็ด			
56/2 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4351 6711, 0 4351 8237
โทรสาร 0 4351 8236
ผู้จัดการสาขา คุณชัยนันท์ สิทธิวงศ์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงใหม่
265/4 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5321 6238-9
โทรสาร 0 5321 6237
ผู้จัดการสาขา คุณพิพัฒน์พงศ์ พิณโนเอก
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มหาสารคาม
157/2 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4371 0811, 0 4371 0813
โทรสาร 0 4371 0812
ผู้จัดการสาขา คุณชัยนันท์ สิทธิวงศ์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิษณุโลก
371/8 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5525 2804-5
โทรสาร 0 5525 2803
ผู้จัดการสาขา คุณณัฐพร พุทธสีมา
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตรัง
59/45 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7559 0411-2
โทรสาร 0 7559 0413
ผู้จัดการสาขา คุณศรายุทธ จันทร์บุญ
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางสะพาน
87/12 หมู่ 1 ต.ก�ำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3269 1176-7
โทรสาร 0 3269 1178
ผู้จัดการสาขา คุณโฆษิต โอวรารินท์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุบลราชธานี
234/1 หมู่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4531 4421-2
โทรสาร 0 4531 4423
ผู้จัดการสาขา คุณมงคล มาศฉมาดล
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จันทบุรี
87/2 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3932 1578-9
โทรสาร 0 3932 0809
ผู้จัดการสาขา คุณศิริพร วุฒิชัย
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ราชบุรี
286/34 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.		
โทรศัพท์ 0 3232 1225-6
โทรสาร 0 3232 1227
ผู้จัดการสาขา คุณช�ำนิ นิลพินิจ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัทลุง
230/4 หมู่ 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7460 6402, 0 7460 6404
โทรสาร 0 7460 6411
ผู้จัดการสาขา คุณยงยุทธ รัตนชู
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชัยภูมิ
293/63 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.		
โทรศัพท์ 0 4481 1404, 0 4481 1406
โทรสาร 0 4481 1405
ผู้จัดการสาขา คุณชาตรี ภูมิโคกรักษ์			

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลพบุรี
43/3 หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3677 6642-3
โทรสาร 0 3642 1992
ผู้จัดการสาขา คุณบัลลังก์ มงคลพรสุข

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สระบุรี
173/39 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3622 0861-2
โทรสาร 0 3622 0863
ผู้จัดการสาขา คุณสมปอง มั่นพรรษา

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชุมพร
64/2 หมู่ 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7751 0815-6
โทรสาร 0 7765 8561
ผู้จ้ดการสาขา คุณพงษ์อนันต์ เสนีวาส

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อรัญประเทศ
200/5 หมู่ 2 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3724 7517-8
โทรสาร 0 3723 1572
ผู้จัดการสาขา คุณพรเกียรติ กิตติปาโล

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงราย
180/21 หมู่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5371 9056-7
โทรสาร 0 5371 9058
ผู้จัดการสาขา คุณวิรัตน์ ชาวเหนือ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งสง
42/3 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7542 1085-6
โทรสาร 0 7542 0945
ผู้จัดการสาขา คุณกันตชัย กรรณถาวร
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำลูกกา
169/33 ม.3 ถ.ล�ำลูกกา ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2531 5012, 0 2531 5014
โทรสาร 0 2531 5013
ผู้จัดการสาขา คุณมุกดาวรรณ แสนนามวงษ์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บึงกาฬ
218/2 หมู่1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4249 0762-3
โทรสาร 0 4249 1545
ผู้จัดการสาขา คุณประพันธ์พงษ์ ภัทรศิริพงษ์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางบอน
701 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2415 5671-2
โทรสาร 0 2415 5673
ผู้จัดการสาขา คุณสันติชัย เลียงพัฒนกุล

รายงานประจำ�ปี 2558

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครสวรรค์
49/39 หมู่ที่ 5 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5688 2133-4
โทรสาร 0 5688 2135
ผู้จัดการสาขา คุณณัฐวุฒิ ยี่สุ่นศรี
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม่สอด
64/1 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5553 3673-4
โทรสาร 0 5553 3675
ผู้จัดการสาขา คุณสุวิศิษฎิ์ สุนันทวนิช

ส�ำนักงานสาขา

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กระบี่
238/11 ถ.มหาราช ต.ปากน�้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7562 0213-4
โทรสาร 0 7562 0215
ผู้จัดการสาขา คุณหาญชัย บุณยเกียรติ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีมหาโพธิ
633/28 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3748 0949-50
โทรสาร 0 3748 0948
ผู้จัดการสาขา คุณโรจนภาคย์ พรพรรณนุกูล

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุพรรณบุรี
56/2 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3544 6548-9
โทรสาร 0 3552 3200
ผู้จัดการสาขา คุณสมเกียรติ์ ศรีสวัสดิ์ 			

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางขุนนนท์
21/45 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2434 3145-6
โทรสาร 0 2434 3147
ผู้จัดการสาขา คุณบุญผ่อง เทิดขวัญชัย

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางพลี
200/60 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2181 7971-2
โทรสาร 0 2181 7973
ผู้จัดการสาขา คุณอมิตา คงเจริญถิ่น

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ฉะเชิงเทรา
560/3 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3851 2090-1
โทรสาร 0 3851 2092
ผู้จัดการสาขา คุณสุพร หร่ายเจริญ
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