วิส ัยท ัศน์และพันธกิ จ
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำก ัด (มหาชน)
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4

ย้อนรอยประวัติธนาคาร

ย้อนรอยประวัติธนาคาร

เปิดประว ัติ ศาสตร ์ธนาคาร
ทศวรรษแห่งความส� ำเร็จ
“ธนาคารพาณิ ชย์เพื่ อรายย่ อยที่ ดีที่สุด”

ปฐมบทเริม่ ต้นของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งมีความมุ่งมั่นเป็นธนาคารทางเลือกให้แก่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยได้เข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์
สินเชือ่ ได้สะดวกและทัว่ ถึงทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศไทย ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เราจะเป็น Retail Bank ชั้นน�ำที่น่าเชื่อถือ
มีความคล่องตัว รวดเร็ว และตอบสนองได้ตรงใจลูกค้า
ด้วยทีมงานทีร่ กั การให้บริการและการใช้เทคโนโลยีการบริหาร
อย่างมืออาชีพ”
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) เริ่ม
ก่อตั้งภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงเทพสินทวี จ�ำกัด เมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2513 พร้อมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งจนกระทัง่
ได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ไทยเคหะ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2526 เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันตามขอบเขตธุรกรรม
ของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนด
ในทีส่ ดุ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จ�ำกัด ได้ขออนุญาต
ด�ำเนินการจัดตัง้ ธนาคารพาณิชย์เพือ่ รายย่อย และกระทรวง
การคลังพิจารณาเห็นชอบให้ด�ำเนินการจัดตั้งธนาคาร
พาณิชย์เพือ่ รายย่อย ตามหนังสือ ที่ กค.1004/364 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2547 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

ปัจจัยช�ำระเงินต่างประเทศจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2549 พร้อมด�ำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์
เพือ่ รายย่อยเมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2550 ในนาม “ธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)”
ตลอดทศวรรษแห่ ง การด� ำ เนิ น งานตามพั น ธกิ จ และ
วิสัยทัศน์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
เป็ น ธนาคารเพี ย งแห่ ง เดี ย วที่ น� ำ เสนอการให้ บ ริ ก าร
ด้านการเงินแก่ตลาดธุรกิจรายย่อยในประเทศ พร้อม
เคียงข้างผูป้ ระกอบการขนาดกลางถึงขนาดย่อมให้สามารถ
เริม่ ต้นหรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง อันเป็นส่วนหนึง่
ที่ส�ำคัญในความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ยังสะท้อนชัดในผลงาน
การเติบโตอันโดดเด่น ด้วยผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวนมากกว่า
100% ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2556-2559 จนกระทั่งได้รับ
รางวัล Fastest Growing Retail Bank Thailand 2017
จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review
นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นน�ำของประเทศอังกฤษ
ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในฐานะธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อยที่ดีที่สุดส�ำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและ
ลูกค้าไมโครไฟแนนซ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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เส้นทางแห่งความสำ�เร็จ

2550

2552

2555

• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน) ได้รับการอนุญาตจัดตั้งธนาคาร
พาณิชย์เพือ่ รายย่อย และกระทรวงการคลัง
พิจารณาเห็นชอบให้ดำ� เนินการจัดตัง้ ธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อยอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 18 มกราคม 2550

• ธนาคารมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจตามเจตนารมณ์
การเป็นธนาคารพาณิชย์เพือ่ รายย่อยอย่าง
แท้จริง ด้วยการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท
ธนบรรณ จ�ำกัด ผูด้ ำ� เนินธุรกิจสินเชือ่ เช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ ซึง่ มีสว่ นแบ่งทางการตลาด
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอันดับ 4
ในช่วงเวลานั้น

• ธนาคารได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง
เพือ่ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งในอนาคต
โดยนอร์ธ สตาร์ กรุป๊ (Northstar Group)
กลุ ่ ม กองทุ น ที่ ล งทุ น ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ
มากกว่า 20 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมีพอร์ตการลงทุนสูง 36,700 ล้านบาท
เข้าถือหุ้นธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 พร้อม
ทั้ ง เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งที ม ผู ้ บ ริ ห าร
เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ

2556

2557

2558

• ธนาคารเริ่มต้นการขับเคลื่อนธุรกิจตาม
วิสัยทัศน์ใหม่ “ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
ทีด่ ที สี่ ดุ ” โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
เพื่อลูกค้ารายย่อยทั่วทุกภูมิภาคของไทย
อันเป็นรากฐานส�ำคัญของการเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศ

• ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ยึ ด มั่ น ในการเป็ น
ธนาคารเพือ่ ผูป้ ระกอบการรายย่อยทีด่ ที สี่ ดุ
ท�ำให้ธนาคารขายกิจการ บริษทั ธนบรรณ
จ�ำกัด ให้แก่ บริษทั กรุป๊ ลีส จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อเดินหน้าสู่แผนการด�ำเนินงานการเป็น
ธนาคารทีใ่ ห้บริการสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการ
รายย่อยอย่างแท้จริง

• ประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ของธนาคารในการให้
บริการสินเชือ่ นาโนเครดิตเพือ่ ธุรกิจรายย่อย
โดยเป็นธนาคารพาณิชย์รายแรกที่เปิดให้
บริการ เพือ่ ให้ลกู ค้ารายย่อยสามารถเข้าถึง
สินเชื่อธนาคารมากยิ่งขึ้น

2559

2560

• ธนาคารร่วมกับสถาบันการเงิน 17 แห่ง
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้
โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการ
รายย่อย (Micro Entrepreneurs) ระยะที่ 2
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยที่
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว เพิ่ม
โอกาสในการขอสินเชื่อและลดปัญหาการ
กู้เงินนอกระบบ

• ธนาคารตอกย�้ำการเป็นธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อย ด้วยการจับมือกับบรรษัท
ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม
(บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการเงิน
เบื้องต้น ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยใน
โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน
รู้ออม รู้วินัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และการท�ำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็น
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร ให้สามารถ
เติบโตไปด้วยกัน

รายงานประจ�ำปี 2560

ธนาคารได้รับรางวัล Fastest Growing
Retail Bank Thailand 2017 จาก
นิตยสาร Global Banking & Finance
Review นิตยสารด้านธุรกิจและการเงิน
ชั้นน�ำของประเทศอังกฤษ จากผลงานอัน
โดดเด่ น ด้ ว ยการท� ำ ผลก� ำ ไรสุ ท ธิ โ ตเกิ น
100% 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2556 – 2559
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11

่ ั อย่ างเต็ มที่
ธนาคารมีความมุ่งมน
ในการด� ำเนิ นการให ้ลู กคา้
ไดร้ ับประโยชน์สูงสุ ดและสามารถสร ้าง
ความพึ งพอใจให ้ก ับลู กคา้ มากที่ สุด
ในปี 2560 นับเป็นปีที่ธนาคารประสบความส�ำเร็จอย่างมาก จนกระทั่งได้รับการยกย่องจาก
นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชัน้ น�ำในต่างประเทศว่า เราเป็นธนาคารขนาดเล็กทีม่ กี ารขยาย
ธุรกิจสูงที่สุด ซึ่งธนาคารสามารถสร้างความเจริญเติบโตในทุกด้าน ทั้งสินเชื่อ เงินกองทุน
เงินฝาก และก�ำไร ทั้งยังสร้างความมั่นคง ด้วยการเพิ่มทุนและกันเงินส�ำรองอย่างพอเพียง
ส�ำหรับการขยายสินเชื่อ พร้อมต่อยอดการเติบโตทุกด้านต่อไปในอนาคต
ธนาคารยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลกู ค้ารายย่อย โดยเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยที่
ต้องการให้ผดู้ อ้ ยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินด้วยต้นทุนทีต่ ำ�่ ซึง่ ธนาคาร
มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการด�ำเนินการให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด ด้วยการให้บริการอย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง รวมถึง
การเปิดสาขาจ�ำนวนมากเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ เช่นเดียวกับการสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างเต็มทีใ่ นรูปแบบเดียวกันกับลูกค้ารายย่อย เพือ่ ให้ลกู ค้า
สามารถด�ำเนินธุรกิจด้วยความราบรื่นและประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
การประกอบธุรกิจของธนาคารยังคงยึดนโยบายความระมัดระวัง รอบคอบ มีธรรมาภิบาล
มีศักยภาพ รวดเร็ว มีพัฒนาการและเทคโนโลยีที่ดีตลอดเวลา มุ่งเน้นการสร้างความเจริญ
เติบโตอย่างมัน่ คง เป็นทีไ่ ว้วางใจของประชาชนในการฝากเงินและใช้บริการกับธนาคาร รวมถึง
การยึดถือความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ธนาคารขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนใช้บริการทุกประเภทของธนาคาร
ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ทุกท่านตลอดไป
ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตลอดมา โดยเฉพาะ
การเพิ่มทุนให้ธนาคารมีความมั่นคง สามารถขยายธุรกิจโดยไม่มีข้อจ�ำกัดตลอดเวลา
ขอขอบคุณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ช่วยกันท�ำงานอย่างทุ่มเทและ
มีประสิทธิภาพ จนผลการด�ำเนินงานทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่
ก�ำหนดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในอนาคต

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการธนาคาร

รายงานประจ�ำปี 2560
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ปี 2560 เป็นปีที่ ยอดเยี่ ยมส� ำหร ับเรา ทางธนาคาร
ย ังคงสร ้างการเติ บโตดา้ นสิ นเชื่ อไดอ้ ย่ างแข็งแกร่ง
้ ง 63%
ดว้ ยผลก� ำไรที่ ทะยานสู งขึนถึ
จากปีก่ อนมาอยู่ ท่ี 531 ลา้ นบาท
ปีแห่งการเติบโตและความส�ำเร็จ
ปี 2560 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับเรา ทางธนาคารยังคง
สร้างการเติบโตด้านสินเชือ่ ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยผลก�ำไร
ที่ทะยานสูงขึ้นถึง 63% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 531 ล้านบาท
ปัจจุบันเราเป็นสถาบันการเงินเพื่อรายย่อยที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 60%
เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล “Fastest Growing
Retail Bank Thailand 2017” จากนิตยสาร “Global
Banking & Finance Review” ธุรกิจหลักของเราทาง
ด้านไมโครไฟแนนซ์และไมโครเอสเอ็มอีสามารถเติบโต
ได้ถึง 38% เทียบกับภาพรวมที่เติบโต 15% ส่งผลให้
เราเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็ว
ทีส่ ดุ และมีอตั ราผลก�ำไรสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ ธนาคาร โดยเฉพาะ
ตลาดไมโครไฟแนนซ์ ซึง่ เป็นตลาดใหญ่ของเรา ด้วยจ�ำนวน
ผู้ค้ารายย่อยมากกว่า 1 ล้านรายใน “ตลาดสด” ของไทย
พวกเราพร้อมให้บริการชุมชนด้วยการสนับสนุนลูกค้า
ของเราให้สามารถเข้าถึงระบบธนาคาร ภายใต้ วิสัยทัศน์
ที่ ยึ ดมั่ น ในการยกระดั บ มาตรฐานความเป็ น อยู ่ ข อง
คนไทยทุกคนผ่านสินเชือ่ ไมโครไฟแนนซ์ โดยเปิดโอกาส
ให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
และการบริการที่มีความโปร่งใส

ในอนาคตยังคงมีความท้าทายอีกมากมายรอเราอยู่!
เรายังจะมีความเสีย่ งในระดับสูง เมือ่ เราเดินหน้าเติบโตอย่าง
รวดเร็ว เราจึงมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเครดิต
และกระบวนการทางธุรกิจในการให้บริการกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ด้วยการจัดสมดุลระหว่างสมการความเสี่ยง
และผลตอบแทน ซึ่งบทวิเคราะห์ในแต่ละปีได้สะท้อนให้
เห็นถึงพัฒนาการด้านแนวโน้มความเสี่ยงที่ดีขึ้นของเรา
และธนาคารยังคาดว่าอัตราผลก�ำไรจะเพิม่ สูงขึน้ ในปี 2561
นวัตกรรมใหม่ในไทยแลนด์ 4.0 หรือพัฒนาการด้านดิจทิ ลั
ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว! เรามุ่งมั่นให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่เพื่อกลุ่มลูกค้า
ของเรา รวมถึงฟินเทค ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วย
ให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่ต้องการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทางธนาคารขอขอบคุณพนักงานของเราที่มีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น โดยทีมงานของเรามีความ
แข็งแกร่งขึน้ และมีความสามารถมากขึน้ ด้วยประสบการณ์
และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและ
ผู้ถือหุ้น ท้ายสุดนี้เรายังคงมองถึงโอกาสและการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นอย่างแท้จริงกับ
อนาคตของเรา

(นายวิญญู ไชยวรรณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานประจ�ำปี 2560

(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง

นายวานิช ไชยวรรณ

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

นายธีระพล ปุสสเด็จ

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

นายตัน จุน-ฮง

นายวิญญู ไชยวรรณ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
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เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

เจ ้าหนา้ ที่ บริหารธนาคาร

ล�ำดับ ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

ต�ำแหน่ง

Mr.Winyou Chaiyawan
Mr.Roy Agustinus Gunara
Mr.Kamolphu Palephapong
Mr.Pornthep Permpornpipat
Mr.Natus Kittawaranon
Mr.Kittipant Sriwannawit
Miss.Achara Ruangchay
Mr.Christopher Chan
Mr.Sarawooth Savejnarong

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

10. นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน

Mr.David Jeffrey Stone

ที่ปรึกษา

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

น.ส.เริงจิตร สุจริต
นางศันสนีย์ วอร์ค
นายรงค์ หิรัญพานิช
น.ส.นรา แสงหิรัญวัฒนา
นายวีรเวท ไชยวรรณ
น.ส.พรทิพย์ แซ่ล่อ
นายเชิดเกียรติ ชนะกิจ
นายธีรยุทธ ธนารัตนวิชัย
นายทรงศักดิ์ มงคลประจักษ์
น.ส.ชนิดา ชาญมนูญ
นายโชดก ธีระวิกสิต
นายอิศนันท์ วชิระธรรมา
นายอนุรักษ์ คณิตจินดา
นายสมชาย รวีเรืองรอง
นายโกวิทย์ ลี้ศิริสรรพ์
นายญาณพัฒน์ สุวิสิษฐ์
น.ส.ณัฐณาพรณ์ ตั้งยศฐากิจกุล
น.ส.ภัคจิรา วุฒิเศถกฤต
นายวิภู พิเศษสัมฤทธิ์
นางอมรรัชต์ โชติรสนิรมิต
นายวัชระ ภัคนันท์สกุล

Miss.Roengchit Sujarit
Mrs.Sansanee Warke
Mr.Rong Hirunpanich
Miss.Nara Sanghirundwathana
Mr.Veeravet Chaiyawan
Miss.Porntip Sae Lor
Mr.Chertkiat Chanakit
Mr.Theerayuth Thanarattanavichai
Mr.Songsak Mongkolprachak
Miss.Chanida Charnmanoon
Mr.Chodok Theerawigasit
Mr.Isanan Vachiratamma
Mr.Anurak Kanitjinda
Mr.Somchai Raweeruengrong
Mr.Kowit Leesirison
Mr.Yanapat Suvisit
Miss.Nathanaporn Tangyosthakijjakul
Miss.Puckjira Vudhesethakrit
Mr.Wipoo Pisedsumrit
Mrs.Amornrat Chotirosniramit
Mr.Watchara Phakanansakun

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

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
นายประเสริฐ บุญแต่ง
น.ส.ณธษา สุระชีวะกฤต
นางพิมลพรรณ กิตติสุวรรณ์
นายไพสิฐ สกุลเศรษฐกร
นายวีระศักดิ์ ตั้งมานะสกุล
นายวิศิษฐ์ ธนวณิชย์กุล
นายวิบูลย์ อรุณเรืองศิริเลิศ
นายไวยศ ปิยะกุลวรวัฒน์
น.ส.ประทานพร ปีตะนีละวัต
นายสมยศ แสงมณีเสถียร
นางจรวยพร สุวรรณสาคร
นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา
นางพนิดา ศรีปัตถา
น.ส.ธนวันต์ เลาหพูนรังษี
นายโอฬาร สกลเดชา
นางชัญญานุช ฉวีวงศ์

Mr.Dulyavit Intapantee
Mr.Prasert Boontang
Miss.Natasa Suracheewakrit
Mrs.Phimolphan Kittisuwan
Mr.Paisit Sakunsedthakorn
Mr.Weerasak Tangmanaskul
Mr.Visith Thanawanichakul
Mr.Wiboon Aroonreungsirilert
Mr.Waiyot Piyakulvoravat
Miss.Pratanporn Peetaneelavat
Mr.Somyos Seangmaneesatien
Mrs.Jaruayporn Suwanasakorn
Mr.Sumit Setthapattana
Mrs.Panida Sriphattha
Miss.Thanawan Lauhapunrangsi
Mr.O-Larn Skoldaechar
Mrs.Chanyanuch Chaveewong

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิญญู ไชยวรรณ
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
นายกมลภู ปาลิภาพงศ์
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
นายนาธัส กฤตวรานนท์
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
น.ส.อัจฉรา เรืองฉาย
นายคริสโตเฟอร์ ชาน
นายศราวุธ เศวตณรงค์

รายงานประจ�ำปี 2560

หน่วยงาน
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
บริหารความเสี่ยง
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การเงิน
วิเคราะห์สินเชื่อและปฏิบัติการกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารคุณภาพ การเปลี่ยนแปลง
และทรัพยากรบุคคล
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน กฎหมาย
และประเมินหลักทรัพย์
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
สื่อสารองค์กร
ตรวจสอบ
ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
บริหารเครือข่ายสาขา
วิเคราะห์การเงินและวางแผนกลยุทธ์
ธุรการ
ก�ำกับองค์กรและธรรมาภิบาล
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย 1
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 1
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 2
สินเชื่อธุรกิจธนกิจเช่าซื้อ
กลยุทธ์และสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
กลยุทธ์และสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจธนกิจ
กลยุทธ์การบริหารและวางแผนพอร์ตโฟลิโอ
บริหารคุณภาพและกระบวนการสินเชื่อ
บริหารการตลาดและช่องทางการขาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี
ศูนย์สินเชื่อเพื่อรายย่อย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดการความเสี่ยง
ป้องกันการทุจริต
ปฏิบัติการกลาง
วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
ควบคุมคุณภาพและบริหารงาน
Service Delivery
Enterprise Information Management
Digital Transformation
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
สนับสนุน
กฎหมายและประเมินหลักทรัพย์
ปฏิบัติการบัญชีและภาษี
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การด� ำรงต� ำแหน่ ง
กรรมการในบริษ ัทอื่น

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

นายธีระพล ปุสสเด็จ

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 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Advanced Audit Committee Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Anti-corruption for Executive Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กู๊ดไชลด์ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท โปรเรสสิเดนท์ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต จ�ำกัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท อินโฟเวนชั่น จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท คอนโทรลอินไซเดอร์ จ�ำกัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กู๊ดแด๊ด (หุ้นส่วน)
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กู๊ดบราเธอร์ (หุ้นส่วน)
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กู๊ดมัม (หุ้นส่วน)
• ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด กู๊ดชิลเดร้น (หุ้นส่วนผู้จัดการ)

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท จี สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
(กรรมการและกรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
(ที่ปรึกษาประธานกรรมการ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

นายศิริชัย สาครรัตนกุล
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นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
• 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 รุ่น 23 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Financial Institutions Governance Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(Mr.Stephen Tirador Briones)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
• Bachelor of Arts (East Asian) / Columbia College
• M.B.A. (Finance & International Business) /
Columbia Business School
• Director Accreditation Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• ING Bank N.V. BKK, TH (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Netherlands-Thai Chamber of Commerce
(กรรมการอิสระ)

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหาชน)
(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
(กรรมการอิสระ)
• บริษัท ทีไอซี เอนจิเนียริ่ง โปรดักส์ จ�ำกัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
(กรรมการตรวจสอบ)
รายงานประจ�ำปี 2560
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

การศึกษา
• ภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.B.A. / University of Central Missouri
• นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) /
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 /
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Chartered Director /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP Refresher Course /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program 1-2 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การศึกษา
• บัญชีบัณฑิต / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• Director Certification Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท แพรนด้าจิวเวลรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท แอลดีซี เด็นทอล จ�ำกัด (มหาชน)
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (กรรมการ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

นายวิญญู ไชยวรรณ
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นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การศึกษา
• พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
การเงินและการธนาคาร/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Business Administration (M.B.A.)/
UCLA Anderson School of Management
• Chartered Financial Analyst (CFA) / CFA Institute
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• TLCA Leadership Development Program/
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• Director Accreditation Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(Mr.Roy Agustinus Gunara)
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา
• B.Sc. Electrical Engineering / Drexel University
• M.B.A. Finance / University of Illinois
• Director Accreditation Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นธนาคาร
มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 0.83
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ไม่มี

การถือหุ้นธนาคาร
มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 20.58
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท วี.ซี.สมบัติ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ญาติสัมพันธ์ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ไชยวรรณ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จ�ำกัด (กรรมการอิสระ)
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(ประธานกรรมการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

รายงานประจ�ำปี 2560
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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
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• Northstar Advisors Pte. Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Nera Telecommunications Ltd. (กรรมการ)
• Asia Systems Ltd. (กรรมการ)
• Precious Solutions Partners (กรรมการ)
• Precious Solutions Group (กรรมการ)
• Precious Solutions Limited (กรรมการ)
• Precious Solutions Holdings (กรรมการ)
• APAC Realty Pte Ltd. (กรรมการ)
• Realty International Associates Pte. Ltd. (กรรมการ)
• ERA Real Estate Consulting (Shanghai) Co., Ltd.
(กรรมการ)
• Orion Capital Ltd. (กรรมการ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการในปี 2560

รายงานการเปลี่ ยนแปลง
การถื อหุ ้นของกรรมการในปี 2560

รายชื่อ

สัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่ถือ*

เพิ่มขึ้น / ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

ไม่มี

ไม่มี

-

นายธีระพล ปุสสเด็จ

ไม่มี

ไม่มี

-

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

ไม่มี

ไม่มี

-

นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส

ไม่มี

-

-

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

ไม่มี

ไม่มี

-

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

ไม่มี

ไม่มี

-

นายวิญญู ไชยวรรณ

20.58

20.58

-

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

0.83

0.83

-

นายตัน จุน-ฮง

ไม่มี

ไม่มี

-

*หมายเหตุ : สัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่ถือซึ่งได้รวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และการถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี
รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี
รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารท�ำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี : ไม่มี
นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560

รายงานประจ�ำปี 2560
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โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บร�หารสินทรัพยและหนี้สิน

คณะเจาหนาที่
บร�หาร

ประธานเจาหนาที่
บร�หาร

กรรมการ
ผูจัดการ

เคร�อขาย

บร�หารเคร�อขาย
สาขาสินเช�่อ
เพ�่อรายยอย

สินเช�่อธุรกิจ
เพ�่อรายยอย

สินเช�่อ
ธุรกิจธนกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ว�เคราะหสินเช�่อ
และปฏิบัติการกลาง

23

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบและกำกับ
ตรวจสอบ
กำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ
สำนัก
กรรมการผูจัดการ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เก็บเง�นและเรงรัด
หนี้สิน กฎหมายและ
ประเมินหลักทรัพย

บร�หารความเสี่ยง

สื่อสารองคกร

รายงานประจ�ำปี 2560

การเง�น

บร�หารคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลง
และทรัพยากรบุคคล

24

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำก ัด (มหาชน)
เป็น “ธนาคารพาณิ ชย์เพื่ อรายย่ อย” ที่ มีขนาดสิ นทร ัพย์ใหญ่
เป็นอ ันด ับที่ 15 ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย
จากความตระหนักในความส�ำคัญของลูกค้ารายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทีต่ อ้ งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาการเงินนอกระบบ เพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
และเสริมศักยภาพในการท�ำธุรกิจ ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจระดับประเทศ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบัน
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขออนุญาต
จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2547 เพื่อยกระดับบริษัทเงินทุนและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ที่เปิดด�ำเนินการอยู่ พร้อมสร้างการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกับสถาบัน
การเงินประเภทต่างๆ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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ธนาคารเปิดด�ำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ณ วันที่
18 มกราคม 2550 ในปี 2552 ธนาคารได้ลงทุนเข้าซือ้ กิจการ บริษทั
ธนบรรณ จ�ำกัด เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ทำ� การเพิม่ ทุนจาก
2,500 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท จากการเข้าร่วมทุนของกลุ่ม
Northstar ต่อมาธนาคารได้ขายกิจการบริษัท ธนบรรณ จ�ำกัด
เมื่อปี 2557 จากนั้นในปี 2558 ได้เพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท
เป็น 4,000 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมาธนาคารได้
เพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท เพื่อเสริม
สร้างความแข็งแกร่ง และรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

และธุรกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงสูง ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย “ธนาคารพาณิชย์เพื่อ
รายย่อย” คือ บริษัทมหาชนจ�ำกัด ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชน
รายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีข้อจ�ำกัด
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์

ขณะเดียวกันธนาคารยังให้บริการด้านค�ำปรึกษาในการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีความสามารถในการช�ำระหนี้และ
มีความต้องการเงินทุนระยะยาว พร้อมเคียงข้างธุรกิจให้สามารถ
แข่งขันในอุตสาหกรรมและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งมั่นให้บริการ
ทางการเงิ น ที่ แ ตกต่ า งส� ำ หรั บ ประชาชนรายย่ อ ยและวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะกลุม่ พ่อค้า แม่คา้ หรือกลุม่ ลูกค้า
นาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ให้สามารถขอสินเชือ่ เพือ่ หมุนเวียน
ในกิจการขนาดเล็กของตนเอง โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาเงินทุนนอกระบบทีม่ ี
อัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนและ
สภาพคล่องในการพัฒนากิจการได้
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) (TCRB)
ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นทางเลือกให้ธุรกิจขนาดเล็ก
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินเชื่อได้อย่างง่ายดาย นับแต่วันนั้น
เป็นต้นมา ธนาคารสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แข็งแกร่ง และมั่นคง
จวบจนสิ้นปี 2558 ธนาคารพร้อมก้าวสู่บทใหม่บนหน้าประวัติศาสตร์ในการให้
บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยที่ได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลไทย ซึ่งไม่ใช่
เพียงการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แต่ยัง
เป็นธนาคารพาณิชย์ที่พร้อมให้บริการในด้านอื่นๆ ด้วย
ในปี 2560 ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ยังสร้างปรากฏการณ์
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการการขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยและการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีจ�ำนวนมาก ภายใต้เป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้น
เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารของธนาคารให้ ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึง
สถาบันการเงินได้
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2560 สะท้อนชัดถึงความส�ำเร็จในการสร้างการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง ด้วยสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 45,230 ล้านบาท
รายได้จากการด�ำเนินงาน 3,354 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 531 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 โดยธนาคารมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(ROAE) เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 10.70 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลีย่
(ROAA) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.26 ต่อปี

แผนงานและความส�ำเร็จ

ผลการด�ำเนินงานอันโดดเด่นของธนาคารในปีที่ผ่านมาเกิดจากรูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจที่แตกต่างในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การมุ่งเน้นที่ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในแต่ละราย รวมถึงการจัดตั้งสาขาที่ใช้เงินลงทุนไม่มากในบริเวณใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ย่านตลาดสด และชุมชนท้องถิ่น ทั้งยังจัดสรรทีมงานที่มีใจ
มุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ของธนาคารด้วยกลยุทธ์และความส�ำเร็จ ดังนี้
• การขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโต ซึ่งธนาคารมีเป้าหมายในการเป็นธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อยที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยการขยายสาขาธนาคารอย่าง
ต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับกลยุทธ์ทมี่ งุ่ เน้นลูกค้าธุรกิจรายย่อยมากขึน้ โดยการขยาย
สาขาธนาคารจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ให้ลูกค้า
สามารถใช้บริการได้ง่ายดายและสะดวกรวดเร็วขึ้นตามแผนการด�ำเนินงานดิจิทัล
เต็มรูปแบบ ซึ่งในปี 2560 ธนาคารได้มีการเปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิม่ ขึน้
อีกจ�ำนวน 111 สาขา ท�ำให้ธนาคารมีสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยรวม 163 สาขา
ครอบคลุมทั่วประเทศ
นอกเหนือจากการรุกขยายสาขาให้บริการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ยังจัดขบวนคาราวานประชาสัมพันธ์แนะน�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่ต้องการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารเน้นความโดดเด่นในด้านสินเชื่อ
นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยตามสโลแกน “คุยง่าย ผ่อนสบาย
ได้เงินเร็ว” ด้วยวงเงินสูงสุด 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอกร้อยละ 36 ต่อปี หรือเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3 ต่อเดือน ส�ำหรับ
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปีส�ำหรับสินเชื่อ
ไมโครไฟแนนซ์ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค�้ำประกัน
• การเติบโตของสินเชื่อหลัก
ธนาคารได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในเรื่องความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยกลุ่มลูกค้าของธนาคารเป็นประเภท “เอสเอ็มอีที่ไม่เป็นทางการ”
ซึ่งมักจะมีข้อมูลทางธุรกิจที่ไม่ชัดเจนและมีความเสี่ยงสูง ธุรกิจของธนาคารและ

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (RM) จึงได้รับการฝึกอบรมและสั่งสมประสบการณ์ใน
การท�ำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสามารถในการช�ำระหนี้
ซึ่งธนาคารยังตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่มักได้รับการ
ปฏิเสธจากสถาบันการเงินอื่นๆ เนื่องจากขาดเอกสารและความสามารถในการ
พิสูจน์รายได้ทางธุรกิจ ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจในชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นจึงมี
ความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการปล่อยสินเชื่อ
โดยสรุปผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารส่วนใหญ่มักเป็นสินเชื่อที่ไม่ซับซ้อน
ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อบริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ซึ่งธนาคารได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง เช่น
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ ซึ่งเป็นสินเชื่อส�ำหรับแพทย์
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร เพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ขยายกิจการ
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่ตอ้ งมีหลักประกันในการขอสินเชือ่ เพียง
แค่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์การท�ำงาน
ในสายวิชาชีพ รวมถึงสินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง ซึ่งเจ้าของกิจการสามารถ
น�ำทองค�ำแท่งหรือทองรูปพรรณมาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน เพื่อต่อยอดธุรกิจ
ร้านทองและเพิ่มโอกาสการด�ำเนินธุรกิจให้ได้รับผลก�ำไรมากขึ้น
• พัฒนาโครงสร้างไอที
ระบบต่างๆ ของธนาคารได้รับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบ Core
Banking ของธนาคาร รูปแบบธุรกิจที่มีความแตกต่าง ธนาคารจึงสร้างระบบ
การหาลูกค้าและระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเองให้สอดคล้องกับระบบ Core
Banking ของธนาคาร ด้วยการใช้เทคโนโลยีเกือบทั้งหมดในการติดตามเพื่อ
ให้สามารถตรวจสอบกระบวนการอนุมัติสินเชื่อโดยตรงในแต่ละขั้นตอนและ
คุณภาพพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าได้ในทันที ขณะเดียวกันธนาคารยังสามารถ
เห็นถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างการขออนุมัติสินเชื่อของลูกค้า ผู้รับผิดชอบ
ในเวลานั้น และสาเหตุของใบสมัครที่ถูกส่งกลับ หรือสินเชื่อที่อยู่ระหว่างรอการ
อนุมัติ รวมถึงสามารถเรียกดูการนัดพบของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์แต่ละราย
กับลูกค้าและรายงานดังกล่าวต้องได้รับการบันทึกไว้
• เทคโนโลยีใหม่
กลยุทธ์ทางการตลาดได้รับการสร้างสรรค์ส�ำหรับช่องทางที่แตกต่างหลากหลาย
โดยผู้บริโภคสามารถใช้เครื่องมือมากมายในการเข้าถึงแบรนด์ โดยเฉพาะการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งธนาคารได้ใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ตามช่องทางต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางการค้นหาข้อมูล สังคมออนไลน์ หรือการสร้างคอนเทนต์
ที่สามารถส่งไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรือ
คอมพิวเตอร์พกพา โดยธนาคารได้พยายามมุ่งเน้นการน�ำเสนอเรื่องราวและ
คอนเทนต์ท่ีปรับเปลี่ยนตามกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
สังคมออนไลน์เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามละเอียดอ่อน ด้วยการเป็นสถาบันการเงิน จึงต้อง
ปฏิบัติตามกฎกติกาว่าสิ่งใดสามารถปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติ โดยธนาคารอยู่
ภายใต้การก�ำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีกรอบการท�ำงานและระบบ
การตรวจสอบซึ่งมีส่วนช่วยให้ธนาคารสามารถก�ำหนดบทบาทของตัวเองได้ใน
สังคมออนไลน์ที่มีความซับซ้อน ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการเดินหน้า
ท�ำการตลาดได้ โลกมีขนาดที่เล็กลงเพราะกิจกรรมในสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็น
ช่องทางและโอกาสในการเชื่อมต่อไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เช่นเดียวกับการรักษา
ฐานลูกค้าเดิมของธนาคาร
ในวันนี้ธนาคารได้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้
สามารถเห็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร ส่วนแบ่งตลาดในแต่ละพื้นที่
จ�ำนวนลูกค้า คุณภาพของลูกค้า ทั้งโดยสาขา เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ หรือ
เขตพื้นที่ ซึ่งธนาคารได้เตรียมการดาวน์ โหลดแอปพลิเคชั่นที่มุ่งเน้นไปยัง
การให้บริการสินเชือ่ และกระบวนการสมัครแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-applications)
ระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

• เคียงข้างสู่ความส�ำเร็จ
ประเทศไทยเป็นแหล่งธุรกิจขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม โดยส่วนใหญ่มกั เป็นผูป้ ระกอบการ
ที่ดีแต่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงินและการท�ำรายงาน
จึงท�ำให้ไม่ค่อยได้รับความสนใจและถูกละเลยจากสถาบันการเงินทั่วไป โดย
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ
ประเภทนี้ ที่มีความจ�ำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสินเชื่อนอกระบบ ซึ่งคิดอัตรา
ดอกเบี้ยสูง
ขณะเดียวกันธนาคารยังให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ลูกค้าให้สามารถสร้างวินัย
ทางการเงินควบคู่กับการน�ำเสนอสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามุ่งหวังด้าน
ปริมาณเพียงอย่างเดียว ซึ่งสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเชื่อถือจากลูกค้า อันเป็น
หนึ่งในหัวใจแห่งความส�ำเร็จของธุรกิจสินเชื่อธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
มีการเปิดตัวโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” (Smart
micro customer: hardworking, savings with discipline) ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมความรู้
ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า
สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร
• ร่วมสร้างเศรษฐกิจยั่งยืน
ธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งมักจะ
กู้ยืมเงินจากสินเชื่อนอกระบบที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป ซ�้ำร้ายยังมี
กรณีที่กู้ยืมเงินในช่วงเช้าและต้องช�ำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในเวลากลางคืน
โดยดอกเบี้ยรายปีส่วนใหญ่มักสูงกว่า 100% ท�ำให้ลูกหนี้บางรายไม่เคยช�ำระ
เงินกู้ได้หมด เพราะไม่รู้จ�ำนวนเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ช�ำระไปแล้ว
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) จึงมุง่ มัน่ ให้บริการ ด้วยโครงสร้าง
สินเชื่อที่มีความโปร่งใสพร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาระการกูย้ มื เงินทีม่ ากจนเกินไป โดยธนาคารยังขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ช่วยเหลือลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากส�ำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งอยู่
ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมในโครงการ
“คลินิกแก้หนี้” หรือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
การเงินและสร้างวินัยการช�ำระหนี้สิน เพื่อร่วมแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจในระยะยาว

แผนธุรกิจปี 2561

ความท้าทายรอบด้านเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในมุมผู้บริโภค ธุรกิจธนาคาร
แบบดั้งเดิม (Traditional Bank) ส่วนใหญ่มักไม่ได้วางโครงสร้างเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่า
จะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภค วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี และข้อมูลอันมหาศาล
รวมถึงการวางรากฐานระบบและกระบวนการเพื่อตอบโจทย์กระแสของตลาด
ในทันที ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลยุทธ์ โดยธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่มี
“ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” แม้ความท้าทายจะเกิดขึน้ อยูต่ ลอด แต่ธนาคารพร้อมรับมือ
กับสิง่ ทีจ่ ะเข้ามาได้เสมอ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับธุรกิจ
ขนาดเล็ ก และขนาดย่ อ ยในประเทศไทย ซึ่ ง สะท้ อ นชั ด ในผลประกอบการ
ที่มีผลก�ำไรเติบโตมากกว่า 100% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556-2559
อย่างไรก็ตาม ความส�ำเร็จนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
หลังประสบความส�ำเร็จในการสร้างการเติบโตด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กได้
อย่างแข็งแกร่งและความส�ำเร็จในกลุม่ ลูกค้ารายย่อย ธนาคารพร้อมก้าวสูบ่ ทใหม่
ของความเปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
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• การเติบโตของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและสินเชื่อเพื่อรายย่อย
หนึ่งในวิสัยทัศน์ของธนาคาร คือ การช่วยลูกค้าให้สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น
ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสและช่องว่างทางการตลาดในประเทศไทยซึ่งยังเป็น
ตลาดขนาดเล็กแบบดั้งเดิมที่มีความต้องการทางการเงิน แต่สถาบันทางการเงิน
กลับมีผลิตภัณฑ์และการบริการไม่เพียงพอ ยังมีลูกค้าจ�ำนวนมากที่เป็น
ผู้ประกอบการที่ดีแต่ขาดการวางแผนทางด้านการเงิน จึงท�ำให้ไม่สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินที่เป็นทางการเช่นธนาคารพาณิชย์ ได้
อันเป็นจุดอ่อนในตลาดประเทศไทย
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) จึงเดินหน้าเข้าหากลุ่มธุรกิจ
ขนาดเล็ก และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการท�ำความเข้าใจธุรกิจเหล่านี้
พร้อมด�ำเนินการมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กุญแจแห่งความส�ำเร็จของธุรกิจสินเชื่อธนาคาร
• การสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะมอบบริการทาง
การเงินที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลก�ำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นเกินเท่าตัว 3 ปีซ้อน
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้า ความส�ำเร็จดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ท�ำงานร่วมกับ
ลูกค้าโดยตรง ธนาคารยังมีทีมควบคุมคุณภาพซึ่งพนักงานจะท�ำการติดต่อ
พูดคุยกับลูกค้าโดยตรงหลังกระบวนการด้านสินเชื่อเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งไม่ใช่แค่
การสุ่มตรวจแต่เป็นลูกค้าทุกรายเพื่อให้มั่นใจถึงการส่งมอบบริการที่ดีที่สุด
ของธนาคาร
บุคลากรภายในองค์กรได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานจนส�ำเร็จเหนือความคาดหมายจาก
ปีที่ผ่านมา ด้วยความเชื่อมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนจากภายใน
ธนาคารคอยสนับสนุนให้พนักงานท�ำงานด้วยใจรัก ซึ่งในวัฒนธรรมองค์กร
พนักงานนับเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนและสื่อสารภาพลักษณ์ของ
องค์กรไปยังลูกค้าโดยตรง ดังนั้นธนาคารจึงมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานขาย
โดยเฉพาะพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะการขายสินเชื่ออันเป็น
ธุรกิจหลักของธนาคาร พร้อมกับพัฒนาความสามารถในการน�ำเสนอการบริการ
ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของธนาคารและประสานการท�ำงานกับเพื่อนร่วมงานได้
อย่างมืออาชีพ
ด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างและความเชื่อมั่นในพลังของกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคาร
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ทุกวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยน�ำทางไปสู่ความส�ำเร็จ เพราะใน
ชั่วขณะที่เริ่มเชื่อมั่นว่า ได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว เวลานั้นจะกลายเป็นวาระ
สุดท้ายของอาชีพในธุรกิจรายย่อย
• เทคโนโลยีบนโลกดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าผ่านการ
สื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการสร้างการรับรู้ทางการตลาดสามารถ
ออกแบบให้เกิดแรงกระตุ้นต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
การลงทุน (ROI) ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ใหม่แบบไร้รอยต่อ
ระบบดิจทิ ลั ของธนาคารยังมีสว่ นช่วยเพิม่ ความสามารถในการติดตามกระบวนการ
ด้านสินเชื่อทุกขั้นตอน เช่น การนัดพบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
รวมถึงสถานประกอบการของลูกค้า โดยแบ่งตามสถานที่ตั้งสาขา เจ้าหน้าที่
ธุรกิจสัมพันธ์ หรือพื้นที่ ตลอดจนจ�ำนวนลูกค้าหรือคุณภาพของลูกค้า
• ขับเคลื่อนสู่สังคมไร้เงินสด
นวัตกรรมดิจิทัลและการท�ำธุรกิจไร้เงินสดก�ำลังเป็นกระแสในอุตสาหกรรม
ธนาคาร ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินใหม่เป็นเรื่องที่ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกในปัจจุบัน เพราะแม้
จะมีการเปิดสาขาใหม่ซึ่งมีต้นทุนสูง แต่ฟินเทค (Fintech) จะเป็นทางออกส�ำหรับ
ลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่า ดังนั้นฟินเทค
จึงถือเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทแ่ี ตกต่าง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนไทยได้อย่างแท้จริง โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่หลากหลายและครอบคลุมกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (SMEs)
และธุรกิจรายย่อยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้
อย่างทั่วถึง พร้อมรับความเป็นธรรมภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและความคุ้มครองตามที่กฎหมายก�ำหนด

นอกจากนั้น ธนาคารยังสนับสนุนแนวคิดการออมเงินเพื่อสร้าง
รากฐานทางการเงินของคนไทยให้มีความมั่นคงผ่านผลิตภัณฑ์
เงินฝากหลายรูปแบบส�ำหรับกลุม่ บุคคลทัว่ ไป ด้วยความตระหนักถึง
พันธกิจส�ำคัญในฐานะสถาบันการเงินของประเทศที่ร่วมเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจและขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และการ
บริการของธนาคาร ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์
ธนาคาร

สายลูกคา
ธุรกิจ SMEs
• สินเช�่อ SMEs
• สินเช�่อเชาซ�้อเพ�่อธุรกิจ
• สินเช�่อเพ�่อสราง
อพารทเมนท-หอพัก
• สินเช�่อเพ�่อเจาของรานทอง

สายลูกคา
ธุรกิจรายยอย
• สินเช�่อเพ�่อธุรกิจ Micro SME
• สินเช�่อนาโนเครดิตเพ�่อธุรกิจรายยอย
• สินเช�่อไมโครเครดิตเพ�่อธุรกิจรายยอย
• สินเช�่อธุรกิจเพ�่อผูประกอบการรายยอย
ราน 7-Eleven
• สินเช�่อธุรกิจฯ สำหรับ
ปมน้ำมันและปมแกส
• สินเช�่อธุรกิจฯ สำหรับ
การปรับปรุงตกแตงอพารทเมนท
• สินเช�่อธุรกิจฯ สำหรับ
ผูประกอบว�ชาช�พแพทย
• สินเช�่อฯ เพ�่อการร�ไฟแนนซ
สินเช�่ออุปโภค บร�โภคฯ
• สินเช�่อฯ เพ�่อการร�ไฟแนนซสินเช�่อเพ�่อ
ที่อยูอาศัยจากสถาบันการเง�นอื่น
• สินเช�่อคนคาขาย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

สายลูกคาทั�วไป
• สินเช�่อทองแลกเง�น
• สินเช�่อบานแลกเง�น
• ผลิตภัณฑเง�นฝาก
ประเภทตางๆ
• ผลิตภัณฑหนวยลงทุน
(กองทุนรวม)
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สายลู กคา้ ธุ รกิ จ SMEs

สินเชื่อ SMEs
สินเชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก วงเงินสินเชือ่
10 ล้านบาทขึน้ ไป ทัง้ ประเภทบุคคลธรรมดา ร้านค้าทัว่ ไป ห้างหุน้ ส่วน
จ�ำกัด และบริษทั จ�ำกัด เพือ่ ตอบสนองลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตาม
ลักษณะธุรกิจครอบคลุมตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการขยาย
กิจการ หรือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ด้วยวงเงินกูใ้ ห้เลือกหลากหลาย
ได้แก่ วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี วงเงินกูร้ ะยะสัน้ วงเงินกูร้ ะยะยาว วงเงิน
รับซือ้ ลดตัว๋ เงิน วงเงินประเภทภาระผูกพัน ซึง่ มีรายละเอียดแตกต่างกัน
ดังนี้
• วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่มีความต้องการบริการทาง
การเงินส�ำหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ หรือน�ำไปเป็นเงินหมุนเวียน
ในธุรกิจ โดยช่วยให้ผปู้ ระกอบการมีสภาพคล่องทางการเงินสามารถ
เบิกถอนวงเงินจากบัญชีกระแสรายวันได้อย่างสะดวกสบาย พร้อม
เช็คส่วนตัวเพิ่มความคล่องตัวในการช�ำระค่าสินค้า วัตถุดิบ และ
ค่าบริการอื่นๆ ที่ต้องใช้จ่ายในธุรกิจ
• วงเงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan)
ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่มีความต้องการบริการทาง
การเงินส�ำหรับใช้เป็นเงินทุนด�ำเนินงานในธุรกิจและใช้จ่ายเงิน
ทุนหมุนเวียน เพื่อจัดหาสินค้าและบริการ วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง
ลูกหนี้การค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการ
ด�ำเนินธุรกิจต่อไป
• วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)
ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่มีความต้องการบริการ
ทางการเงิน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนส�ำหรับใช้ในการลงทุนในธุรกิจ
หรือขยายธุรกิจส�ำหรับเช่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน หรือ
อาคารส�ำนักงาน โกดังสินค้า ค่าเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการโอนย้ายวงเงินจากสถาบัน
การเงินเดิม

1. สินเชื่อ SMEs
2. สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ
3. สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก
4. สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง
ธนาคารตระหนักในความส�ำคัญของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) อันเป็นก�ำลังหลักที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือน�ำเสนอบริการทางการเงินทีเ่ ข้าถึงกลุม่
ผู้ประกอบการได้มากเท่าที่ควร
ดังนัน้ ธนาคารจึงมุง่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสินเชือ่
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางมีศักยภาพในการ
เติบโตที่ดี พร้อมเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด

• วงเงินรับซื้อลดตั๋วเงิน (Clean Bill Discount)
ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่มีความต้องการบริการ
ทางการเงินด้านวงเงินส�ำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ ในลักษณะการรับซือ้
ลดตั๋วเงินประเภทต่างๆ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เช็คการค้า
ที่ระบุวันครบก�ำหนดช�ำระเงินไว้ล่วงหน้า และตั๋วแลกเงิน (B/E) โดย
ธนาคารจะหักส่วนลดรับล่วงหน้าทันที
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• วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)
- หนังสือค�ำ้ ประกัน (Letter of Guarantee) บริการของธนาคาร
ส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการ
หนั ง สื อ จากธนาคารเพื่ อ ค�้ ำ ประกั น ต่ อ หน่ ว ยงานราชการ
สถาบันการเงิน บริษทั ห้างร้าน หรือบุคคลทัว่ ไปส�ำหรับสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจ
- การอาวัล (Aval) บริการของธนาคารส�ำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
รายย่อย (SMEs) ที่ต้องการให้ธนาคารค�้ำประกันการช�ำระเงิน
ตามตั๋วเงิน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เป็นต้น
- การรับรองตั๋วแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคาร
ส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการให้
ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามตั๋วเงิน
- เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต เพื่ อ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ภายในประเทศ
(Domestic Letter of Credit) เป็น Letter of Credit
ซึ่งธนาคารออกให้ตามค�ำขอของผู้ขอเปิด Letter of Credit
ผูกพันต่อผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ที่อยู่ในประเทศ
ในการเรียกให้ธนาคารผู้เปิด (Issuing Bank) ช�ำระเงินหรือ
รับรองการช�ำระเงินตามตั๋วแลกเงินและเอกสารการค้า โดยมี
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อแบบเช่าซื้อเครื่องจักร-เครื่องมือ (Hire-purchase) วงเงิน
ตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลประเภท
บริษัทจ�ำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับ
ธนาคารเพื่อเพิ่มโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา
เครื่องจักรมาใช้ในกิจการหรือแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อ
สินทรัพย์ โดยไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ ทั้งยังได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เครื่องจักรเมื่อครบสัญญา
นอกจากนั้น สินเชื่อดังกล่าวยังไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบีย้ จากอัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ลอดสัญญาเช่า
และการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รวมถึงอัตราค่าเช่าคงที่
ตลอดสัญญาในระยะเวลาการเช่า 1-5 ปี ซึ่งการช�ำระค่าเช่าจะช�ำระ
ในจ�ำนวนเท่ากันเป็นรายเดือน หรือสามารถประหยัดดอกเบีย้ ได้ดว้ ย

การช�ำระค่าเช่ามากกว่าอัตราค่าเช่าที่ก�ำหนด เพื่อช่วยลดจ�ำนวน
เงินต้นให้หมดเร็วขึ้น หรือการช�ำระปิดสัญญาก่อนก�ำหนดได้
โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญา
ส�ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถขอสินเชื่อแบบเช่าซื้อ
เครือ่ งจักร-เครือ่ งมือ (Hire-purchase) แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
• รถเครน / รถขุด / รถตัก / รถบด
• เครื่อง CNC-เครื่องกลึง / ไส / เจียร / เจาะ ฯลฯ ส�ำหรับวัสดุ
พลาสติก / โลหะ
• เครื่องบรรจุภัณฑ์-Filling & Package Equipment
• เครื่องจักร-อุปกรณ์ ช่วยเคลื่อนย้ายสินค้า-Forklift / Crane
• เครื่องพิมพ์ เครื่องตัด เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ
สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก
สินเชื่อส�ำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจอพาร์ทเมนท์และ
หอพักอย่างน้อย 1 ปี และต้องการเงินลงทุนสนับสนุน ทั้งกู้เงินเพื่อ
ก่อสร้างใหม่บนที่ดินของตนเอง การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่เป็นอพาร์ทเมนท์ การรีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อเงินกู้จากสถาบัน
การเงินเดิม หรือการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีอยู่ ด้วย
วงเงินกู้ค่าก่อสร้างสูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่างานก่อสร้างและ
ระยะเวลาการผ่อนช�ำระเงินกู้นานสูงสุด 15 ปี พร้อมวงเงินส�ำหรับ
การตกแต่งภายในช่วยเติมเต็มฝันของผู้ประกอบการให้เป็นจริงได้
รวดเร็วและมั่นคงยิ่งขึ้น
สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง และต้องการเพิ่ม
โอกาสในการด�ำเนินธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินลงทุน
ผลก�ำไร หรือต่อยอดธุรกิจ โดยใช้ทองค�ำแท่งหรือทองรูปพรรณ
เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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สายลู กคา้ ธุ รกิ จรายย่ อย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME
สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยร้าน 7-Eleven
สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับปั๊มน�้ำมันและปั๊มแก๊ส
สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับการปรับปรุงตกแต่งอพาร์ทเมนท์
สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
สินเชื่อฯ เพื่อการรีไฟแนนซ์สินเชื่ออุปโภค บริโภคฯ
สินเชื่อฯ เพื่อการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
จากสถาบันการเงินอื่น
10. สินเชื่อคนค้าขาย

ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เราคือธนาคารขนาดเล็กทีด่ ที สี่ ดุ ” ธนาคารยังคง
มุง่ มัน่ ให้ความส�ำคัญกับกลุม่ ลูกค้ารายย่อย อันเป็นรากฐานส�ำคัญ
ของประเทศ ด้วยการพัฒนาบริการสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายย่อยที่
สามารถตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายได้อย่างครอบคลุม
ทัง้ ในรูปแบบที่ต้องการหลักประกันและไม่ต้องการหลักประกัน
ส�ำหรับสินเชื่อแบบมีหลักประกันของธนาคารเป็นสินเชื่อที่ให้การ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการรายย่อย ทัง้ บุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คลให้มี
ศักยภาพในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้วยวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
และระยะเวลาการผ่อนช�ำระ 10 ปี โดยสามารถใช้หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน
ได้หลายประเภท เช่น ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ห้องชุดพักอาศัย หรือ
ที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน และสามารถกู้เพิ่มได้ส�ำหรับจ่ายค่า
เบีย้ ประกันและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ เพียงแค่
มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอกู้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ทีข่ อกูไ้ ม่ตำ�่ กว่า 3 ปี ค�ำ้ ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)
นอกจากนั้น ธนาคารยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย
บุคคลธรรมดาทีม่ ปี ระสบการณ์ในการบริหารธุรกิจทีข่ อกูห้ รือธุรกิจ
เกีย่ วเนือ่ งไม่ตำ�่ กว่า 5 ปี สามารถเริม่ ต้นธุรกิจได้ ด้วยสินเชือ่ แบบ
ไม่มหี ลักประกัน ซึง่ ค�ำ้ ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนช�ำระ 4-7 ปี

รายงานประจ�ำปี 2560

32

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

และสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 จากวงเงินกู้
ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อน�ำไปช�ำระค่าเบี้ยประกันหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ขณะเดียวกันหากเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่เป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจ�ำกัด ซึ่งมีประสบการณ์บริหารธุรกิจที่ขอกู้หรือ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ต�่ำกว่า 5 ปี สามารถเข้าถึงสินเชื่อแบบไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ค�้ำประกันเช่นเดียวกัน โดยก�ำหนดระยะเวลาช�ำระขั้นต�่ำ
3 ปี สูงสุดไม่เกิน 7 ปี และสามารถขอวงเงินกูเ้ พิม่ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15
จากวงเงินกูท้ ไี่ ด้รบั อนุมตุ ิ เพือ่ น�ำไปช�ำระค่าเบีย้ ประกันหรือค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ซึ่งเงินทุนสินเชื่อที่ให้แบ่งตามระดับของยอดขาย ดังต่อไปนี้
• วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาทส�ำหรับยอดขายตั้งแต่ 25 ล้านบาทถึง
50 ล้านบาทต่อปี
• วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทส�ำหรับยอดขาย 50 ล้านบาทถึง
80 ล้านบาทต่อปี
• วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทส�ำหรับยอดขายมากกว่า 80 ล้านบาทต่อปี
นอกเหนือจากการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
ที่ครอบคลุมทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันส�ำหรับบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนผู้ที่ต้องการ
เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการ
ค้าขาย เช่น สินเชื่อคนค้าขาย สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ
รายย่อย ร้าน 7-Eleven สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับปั๊มน�้ำมันและ
ปั๊มแก๊ส รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ
ธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต
ได้อย่างมีศักยภาพ ดังนี้
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME
สินเชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจรายย่อย วงเงินกูส้ งู สุด 20 ล้านบาท
ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ส�ำหรับเจ้าของกิจการหรือนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบ
กิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อด�ำเนิน
กิจการต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายกิจการ การเสริมสภาพคล่อง
ทางธุรกิจ หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม ด้วยจุดเด่น
การค�ำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่สามารถน�ำไปลดหย่อน
ค่าใช้จ่ายของกิจการได้ โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้หลักทรัพย์
ค�ำ้ ประกันได้หลายประเภท เช่น ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ในเขตชุมชน หรือห้องชุดพักอาศัย เป็นต้น
สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
ธนาคารตระหนักถึงความต้องการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการ
รายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าให้สามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบได้
อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และ

ไม่จ�ำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค�้ำประกัน ด้วยวงเงินสินเชื่อ
100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 36 ต่อปี
หรือเพียงร้อยละ 3 ต่อเดือนและสามารถผ่อนนานสูงสุด 3 ปี
เพียงแค่ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต�่ำกว่า
1 ปี และมีสถานประกอบการชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ โดย
สถานที่ตั้งธุรกิจอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตรจาก
สาขาของธนาคาร
นอกจากนัน้ ธนาคารยังมีความเข้าใจในความต้องการและพฤติกรรม
การค้าขายของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยการเพิม่ บริการทีช่ ว่ ยอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการช�ำระเงิน โดยบริการรับช�ำระเงินถึงสถานทีป่ ระกอบ
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการรายย่อย และสามารถแบ่งช�ำระเงินกูส้ นิ เชือ่
เป็นรายสัปดาห์ได้ เพือ่ ความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการ
เงินลงทุน
สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
ความส�ำเร็จที่ต่อยอดจากสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยที่
ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการสร้างกิจการ
ค้าขายเป็นของตัวเอง ธนาคารพร้อมเดินหน้าสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยสินเชือ่ ไมโครเครดิต
เพือ่ ธุรกิจรายย่อย ซึง่ เพิม่ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ระยะเวลา
การผ่อนช�ำระ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ
28 ต่อปี เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถขยายกิจการ
ได้มากกว่ากลุ่มนาโนเครดิตและสร้างยอดขายได้มากขึ้น
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยร้าน 7-Eleven
โอกาสส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยที่ ต ้ อ งการขยายกิ จ การ
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เปิด
กิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี ส�ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุง
และซ่อมแซมอุปกรณ์ในส�ำนักงาน รวมถึงการขยายร้านและเปิด
สาขาเพิม่ เติม ด้วยเงินทุนสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย ไม่ตอ้ งมี
หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน ทัง้ ยังให้ระยะเวลาการผ่อนช�ำระขัน้ ต�ำ่ 3 ปี สูงสุด
ไม่เกิน 7 ปี โดยบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ค�้ำประกันวงเงินสูงสุด 5 ปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย
แบบไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ส�ำหรับปั๊มน�้ำมันและปั๊มแก๊ส
ธนาคารให้การสนับสนุนวงเงินสินเชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจรายย่อย
ปั๊มน�้ำมันและปั๊มแก๊สทั่วประเทศที่มีประสบการณ์บริหารธุรกิจ
ไม่ตำ�่ กว่า 3 ปีและยอดขายตัง้ แต่ 25 ล้านบาทต่อปี ทัง้ บุคคลธรรมดา
และนิตบิ คุ คลทีต่ อ้ งการขยายธุรกิจเพิม่ ในอนาคต โดยสามารถเข้าถึง
สินเชือ่ ได้วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน และ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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ค�ำ้ ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
พร้อมให้ระยะเวลาการผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดย
บสย. ค�้ำประกันวงเงินสูงสุด 5 ปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย แบบไม่มีหลักทรัพย์
ค�้ำประกัน ส�ำหรับการปรับปรุงตกแต่งอพาร์ทเมนท์
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการอพาร์ทเมนท์ ทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิตบิ คุ คลทีม่ ปี ระสบการณ์บริหารธุรกิจไม่ตำ�่ กว่า 5 ปีและเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างหรือสัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาคงเหลือ
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาการกู้ รวมถึงจ�ำนวนห้องพักในอพาร์ทเมนท์
อย่างน้อย 20 ห้อง และมีอตั ราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ขัน้ ต�ำ่
ร้อยละ 70 พร้อมทั้งมีใบอนุญาตก่อสร้างเป็นประเภทอาคารพัก
อาศัยรวม
ธนาคารพร้อมสนับสนุนวงเงินสินเชือ่ สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท เพือ่ ใช้
ส�ำหรับปรับปรุงบ�ำรุงรักษาให้มีโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นได้ใน
อนาคต ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ค�้ำประกันโดยบรรษัทประกัน
สินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระยะเวลาการผ่อนช�ำระขัน้ ต�ำ่
4 ปี สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย
ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
ธนาคารเล็งเห็นความส�ำคัญในการสนับสนุนผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์
ให้สามารถเริม่ ต้นธุรกิจคลินกิ รักษาโรค ขยายกิจการ ซือ้ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ หรือน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ด้วยวงเงิน
สินเชือ่ ส�ำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และเทคนิค
การแพทย์ที่ต้องการเปิดกิจการแบบที่มีหรือไม่มีบิดามารดากู้ร่วม
โดยไม่จำ� เป็นต้องมีหลักประกัน พร้อมระยะเวลาการผ่อนช�ำระขัน้ ต�ำ่ 3 ปี
ส�ำหรับวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับจ�ำนวนบุคคลที่ค�้ำประกันและวิชาชีพ
ที่ขอสินเชื่อ ดังนี้
• กรณีมผี คู้ ำ�้ ประกันทีป่ ระกอบวิชาชีพแพทย์ 1 คน สนับสนุนเงินทุน
สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
• กรณีมผี คู้ ำ�้ ประกันทีป่ ระกอบวิชาชีพแพทย์ 2 คน สนับสนุนเงินทุน
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
• กรณีเภสัชกร สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สนับสนุนเงินทุน
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
เพื่อการรีไฟแนนซ์สินเชื่ออุปโภค บริโภค อเนกประสงค์
(แบบมีหลักประกัน) จากสถาบันการเงินอื่น
ผูป้ ระกอบการรายย่อยทีต่ อ้ งการเงินทุนส�ำหรับการช�ำระหนีแ้ ละไถ่ถอน
จ�ำนองสินเชือ่ อุปโภค บริโภค อเนกประสงค์ จากสถาบันการเงินอืน่
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หรือมิใช่สถาบันการเงิน รวมถึงต้องการวงเงินสินเชื่อธุรกิจเพิ่ม
สามารถเข้าถึงสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อการ
รีไฟแนนซ์สินเชื่ออุปโภค บริโภค อเนกประสงค์ (แบบมีหลักประกัน)
จากสถาบันการเงินอื่น พร้อมใช้ร่วมกับวงเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจรายย่อยในโครงการ “วงเงินสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ
รายย่อย แบบมีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน”
เพียงแค่ผู้ประกอบการรายย่อยมีประสบการณ์บริหารธุรกิจที่ขอกู้
หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ต�่ำกว่า 3 ปี โดยอายุของผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้หา
รายได้หลักให้ธุรกิจรวมกับระยะเวลาการผ่อนช�ำระไม่เกิน 70 ปี
โดยสามารถขอสินเชื่อประเภท Term Loan สูงสุดไม่เกิน 15 ปี ซึ่ง
ธนาคารพร้อมสนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และขอ
วงเงินกูเ้ พิม่ ได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 15 จากวงเงินกูท้ ไี่ ด้รบั การอนุมตั ิ
เพื่อน�ำไปช�ำระค่าเบี้ยประกัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อการรีไฟแนนซ์สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารในสายลูกค้าธุรกิจรายย่อยพร้อม
ให้บริการครอบคลุมถึงลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบัน
การเงินอืน่ ๆ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คล ทีต่ อ้ งการรีไฟแนนซ์
และต้องการวงเงินสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจเพิม่ เติม โดยสามารถเข้าถึงสินเชือ่
เงินทุนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท รีไฟแนนซ์เพื่อใช้วงเงินที่สถาบัน
การเงินอืน่ ภายใน 3 ปี ด้วยอัตราค่าเบีย้ ปรับกรณีไถ่ถอนจ�ำนองก่อน
ก�ำหนด (Prepayment Penalty Fee) ขัน้ ต�ำ่ ร้อยละ 3 ของยอดหนี้
คงเหลือ
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อกับธนาคารต้องมีประวัติการผ่อนช�ำระ
จากสถาบันการเงินเดิมไม่ต�่ำกว่า 2 ปี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะ
รีไฟแนนซ์เป็นบ้านพักอาศัยกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม
รวมถึงต้องมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอกู้หรือธุรกิจ
เกีย่ วเนือ่ งไม่ตำ�่ กว่า 5 ปี ซึง่ สินเชือ่ ดังกล่าวเป็นวงเงินสินเชือ่ ประเภท
Term Loan ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 30 ปี และเมือ่ รวมกับอายุของผูข้ อ
สินเชื่อแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
สินเชื่อคนค้าขาย
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพและต้องการแหล่งเงินทุน
ส�ำหรับขยายกิจการค้าขายสามารถน�ำสินทรัพย์ทมี่ เี ป็นหลักประกัน
ขอสินเชื่อคนค้าขายได้ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร สถานประกอบการ
ห้องชุด ทีด่ นิ เปล่าหรือทองค�ำ ซึง่ ธนาคารพร้อมสนับสนุนแหล่งเงินทุน
ด้วยวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ภายใต้ระยะเวลาการกู้ 10 ปี และ
สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มสูงสุดร้อยละ 15 จากวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
เพื่อน�ำไปช�ำระค่าเบี้ยประกัน ค่าจดจ�ำนอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายงานประจ�ำปี 2560

34

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

สายลู กคา้ บุ คคลท่วั ไป

1.
2.
3.
4.

บ้านเป็นของตัวเองสามารถน�ำโฉนดทีด่ นิ และบ้าน หรืออาคารชุดเป็น
หลักประกัน เพือ่ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยสินเชือ่ บ้านแลกเงิน
ทีใ่ ห้วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท และระยะเวลาการผ่อนนาน 20 ปี พร้อม
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 5.5 ต่อปี

สินเชื่อทองแลกเงิน
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ
ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)

การให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครอบคลุมทุกความ
ต้องการได้รับการต่อยอดไปยังสายลูกค้าบุคคลทั่วไป โดยไม่จ�ำกัด
เฉพาะการให้สนิ เชือ่ เช่น สินเชือ่ ทองแลกเงิน และสินเชือ่ บ้านแลกเงิน
แต่ธนาคารพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เงินฝากและกองทุนรวม เพื่อ
สร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน และเพิ่มโอกาสรับอัตราดอกเบี้ย
ที่สูงขึ้น รวมถึงการสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้กับคนไทยทุกคน
สินเชื่อทองแลกเงิน
สินเชือ่ ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไปทีต่ อ้ งการเงินด่วน ซึง่ สามารถท�ำสัญญาได้
นานสูงสุด 18 เดือน อัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ และแปรผันตามวงเงินสินเชือ่
ต่อมูลค่าหลักประกัน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า
หลักประกัน โดยสามารถใช้ทองค�ำแท่งหรือทองรูปพรรณที่มีความ
บริสุทธิ์เกินร้อยละ 93.5 เป็นหลักประกัน
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
สินเชื่อส�ำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งพนักงานประจ�ำและเจ้าของกิจการที่มี

ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ
ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้าง
ความมัน่ คงทางการเงินและสนับสนุนวินยั การออมของคนไทยให้เห็น
ความส�ำคัญของการออม พร้อมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทางการเงิน
ให้กับประชาชนทั่วไปผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง
และมีความคล่องตัวในการฝากถอน โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มเงินฝากทั่วไป (General Deposit) และกลุ่มเงินฝาก
แบบพิเศษ (Structured Deposit)
• กลุ่มเงินฝากทั่วไป (General Deposit)
ผู้ใช้บริการทางการเงินทุกกลุ่มทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ เก็บออม หรือใช้จา่ ย
ตามความต้องการ อันประกอบด้วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ
บัญชีเงินฝากประจ�ำ
ส�ำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นกลุม่ เงินฝากทีม่ คี วามคล่องตัวสูง
เนื่ อ งจากสามารถฝากและถอนได้ ทุ ก วั น ไม่ จ� ำ กั ด จ� ำ นวนครั้ ง
ผ่ า นการใช้ บ ริ ก ารในธนาคารหรื อ ตู ้ เ อที เ อ็ ม ของธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์อื่น
ทั่วประเทศ ทั้งยังสามารถช�ำระค่างวดสินเชื่อและค่าสาธารณูปโภค

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยมีการค�ำนวณอัตรา
ดอกเบี้ยทุกวันเพื่อรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งช่วงกลางปีและปลายปี

สามารถใช้บริการฝากเงินผ่านบัตรเงินฝากทันใจได้ที่ไปรษณีย์ไทย
กว่า 1,400 แห่ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามเงือ่ นไขทีธ่ นาคารก�ำหนด

ส่วนบัญชีเงินฝากประจ�ำไม่สามารถถอนเงินไปใช้จ่ายได้อย่าง
คล่องตัวเหมือนเงินฝากออมทรัพย์ แต่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
เนื่องจากเป็นบัญชีประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา พร้อมค�ำนวณ
ดอกเบีย้ ในแต่ละยอดเงินฝากตามอัตราทีก่ ำ� หนด และตามระยะเวลา
ทีฝ่ ากเงิน ซึง่ สามารถเลือกได้ตามความต้องการตัง้ แต่ 3 เดือนจนถึง
36 เดือน โดยบัญชีเงินฝากประจ�ำจะอยู่ในรูปแบบของสมุดคู่ฝาก
(Passbook) ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้ได้

นอกจากนั้น ธนาคารยังพัฒนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่า
เป็นทางเลือกเพิม่ ความคล่องตัวให้ผฝู้ ากเงินและนักธุรกิจทีต่ อ้ งการ
เงินหมุนเวียนเป็นประจ�ำ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเบิก
ถอนเงินด้วยเช็คได้อย่างมัน่ ใจ สะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบ
ธุรกรรมผ่านใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ได้อย่าง
ง่ายดาย ทั้งยังมีโอกาสรับอัตราดอกเบี้ยซึ่งเข้าบัญชีทุกเดือน
และค�ำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน

• กลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ (Structured Deposit)
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ฝากเงินที่มองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจ�ำ เพื่อเพิ่มอัตราผล
ตอบแทนที่มากขึ้น พร้อมผสมผสานข้อดีของเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจ�ำไว้อย่างลงตัว ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยสูง การจ่าย
ดอกเบี้ยล่วงหน้าและความคล่องตัวในการฝากถอน โดยเฉพาะการ
ถอนเงินเพื่อใช้จ่ายอย่างฉุกเฉิน อันประกอบด้วย บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เพิม่ ค่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิม่ ค่าทันใจ บัญชีเงินฝาก
ปลอดภาษี

ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)
นับตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน ปี 2553 ธนาคารได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0022-01
ส�ำหรับประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่
เป็นหน่วยลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ เสริมการให้บริการครบวงจรทัง้ ด้าน
การเงินและการลงทุน โดยสามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้า
ด้านการลงทุนเพิม่ อัตราผลตอบแทนให้มากขึน้ พร้อมมีชอ่ งทางการ
บริหารเงินผ่านการจัดพอร์ตการลงทุนและกระจายความเสี่ยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส�ำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มี
ความคล่องตัวสูง สามารถเบิกถอนเงินสดได้สะดวกผ่านตู้เอทีเอ็ม
ของธนาคาร ทั้งยังได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝาก
ประจ�ำและได้รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยคิดดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน
ถึงวันที่ 25 ของเดือนและสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
ด้านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิม่ ค่าทันใจ เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากทีใ่ ห้
ดอกเบี้ยในวันที่ฝาก ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ฝากเงินและสามารถ
รับอัตราดอกเบี้ยสูงเช่นเดียวกับเงินฝากประจ�ำ ทั้งยังไม่หักภาษี ณ
ที่จ่าย หากดอกเบี้ยรับทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร โดยผู้ฝากยังสามารถเลือกจ�ำนวนเงินการฝากได้
ตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และก�ำหนดระยะเวลาการรักษา
ยอดเงินฝากหรือถอนก่อนก�ำหนดระยะเวลาได้โดยที่ยังคงรับอัตรา
ดอกเบี้ยเท่าเงินฝากออมทรัพย์
ส่วนบัญชีเงินฝากปลอดภาษี เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากทีช่ ว่ ยเสริมวินยั
การออมให้ผฝู้ ากเลือกระยะเวลาการฝากและจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งฝาก
เท่ากันทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ (Fixed Rate)
ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และได้รบั การยกเว้นภาษีดอกเบีย้
เงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร โดยจ�ำนวนเงินเริ่มต้น
ขั้นต�่ำ 1,000 บาท ซึ่งธนาคารได้อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ฝากเงิน

ธนาคารเล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำเสนอทางเลือกการลงทุนใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม โดยก�ำหนดขั้นตอน
การให้ บ ริ ก ารส� ำ คั ญ เริ่ ม จากการท� ำ แบบประเมิ น ความเสี่ ย ง
(Suitability Test) เพื่อให้ผู้แนะน�ำการลงทุนสามารถน�ำเสนอ
กองทุนรวมที่สอดคล้องกับผลตอบแทนการลงทุนเปรียบเทียบกับ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ด้วยทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็น กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม
ตลาดเงิน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น
นอกจากนั้น ธนาคารยังมุ่งมั่นพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ทั้งยัง
อ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้าสามารถเลือกการลงทุนได้มากขึน้ ภายใต้
การเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน 4 แห่ง ได้แก่
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560
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15 มกราคม 2560
ธนาคารในฐานะสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ในการบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ จ�ำนวน 50,000,000 บาท ในรายการ
พิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ผ่าน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ
ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
19 มกราคม 2560
ธนาคารจัดพิธีท�ำบุญถวายสังฆทาน ถวายเพล
พระสงฆ์จำ� นวน 10 รูป ในโอกาสครบก�ำหนดสตมวาร
(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร
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21 มกราคม 2560
ธนาคารร่วมออกบูธในงานประชุมใหญ่ ไทยประกันชีวติ
ประจ� ำ ปี 2560 ที่ ช าเลนเจอร์ ฮ อลล์ อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี เพือ่ เชิญชวนตัวแทนไทยประกันชีวติ
เข้าร่วมโครงการแนะน�ำสินเชือ่ และโครงการ Member
Gets Member ทีเ่ ปิดโอกาสให้ตวั แทนแนะน�ำเพือ่ น
ตัวแทนมาสมัครแนะน�ำลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
27 มกราคม 2560
นายคริสโตเฟอร์ ชาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบัน
การเงินต่างๆ ในฐานะสมาชิกสมาคมธนาคารไทย
ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์อย่าง
เป็นทางการ ณ กระทรวงการคลัง
5 มีนาคม 2560
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
พร้อมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม ร่วมเป็นเจ้าภาพการบ�ำเพ็ญกุศล
ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพือ่ น้อมร�ำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล
ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการและผู้บริหาร ธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ได้เฝ้า
รับเสด็จ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และสมเด็จ
พระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสเสด็จ
พระราชด�ำเนินวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท
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18 มีนาคม 2560
ธนาคารจัดสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
เข้าร่วมกิจกรรม ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ โครงการ Micro
Entrepreneurs ระยะที่ 2 จัดโดย บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผู้บริหารพื้นที่
ตลาดนัดจตุจกั ร พร้อมกับสถาบันการเงินพันธมิตร
อีก 4 แห่ง เพือ่ ช่วยเหลือพ่อค้าแม่คา้ และผูป้ ระกอบการ
รายย่อยกว่า 10,000 ราย ในตลาดนัดจตุจักร
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านกลไก
การค�ำ้ ประกันของ บสย. วงเงินสินเชือ่ ปล่อยกูร้ ายละ
ไม่เกิน 200,000 บาท
28 มีนาคม 2560
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ในฐานะสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ร่วมลงนาม
ความร่วมมือ ก�ำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code
of Conduct) ฉบับใหม่ พร้อมกับผู้บริหารธนาคาร
สมาชิกอีก 14 แห่ง โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายปรีดี
ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม

21 เมษายน 2560
สินเชือ่ ธุรกิจธนกิจ ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธในงานสัมมนาหัวข้อ
“การประยุกต์ใช้ Logistics Equipment และ
เทคโนโลยี เพือ่ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 และการลด
ต้นทุน” จัดโดย บริษทั แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จ�ำกัด
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
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13 กรกฎาคม 2560
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer
Safety) และประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (Accident
Safety) ณ ส�ำนักธุรกิจรัชดาภิเษก
14

17 พฤษภาคม 2560
นายกิตติพนั ธ์ ศรีวรรณวิทย์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
กลุม่ การเงิน ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน) พร้อมตัวแทนธนาคารพาณิชย์อกี 15 แห่ง
ในฐานะสมาชิกสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคาร
นานาชาติ ร่วมกับบริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จ�ำกัด
(SAM) จัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่
ไม่มหี ลักประกัน หรือคลินกิ แก้หนี้ เพือ่ ช่วยให้ลกู หนี้
ที่สุจริตและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา ได้มีโอกาส
แก้ปัญหาภาระหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้หลายรายอย่าง
ครบวงจร
20 พฤษภาคม 2560
สินเชือ่ ธุรกิจธนกิจ ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธในงานเปิดตัวพร้อมโชว์
สมรรถนะของเครือ่ งจักรกลหนัก รถตักล้อยาง และ
การสัมมนา “LOVOL Professional Distributor
by SMT Group” ณ บริษัท ส่งเสริมแมชชีน จ�ำกัด
จ.ปทุมธานี

15

9 มิถุนายน 2560
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการบริหาร
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ท�ำคุณประโยชน์
ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
ประจ�ำปี 2560 จากหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน ในงาน “Good Society
Expo” จั ด โดยมู ล นิ ธิ น วั ต กรรมทางสั ง คมและ
ภาคีเครือข่ายคนพิการ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
14 มิถุนายน 2560
ธนาคารร่วมเป็นเจ้าภาพการบ�ำเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมถวาย
พวงมาลาเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะผู้บริหารและ
พนักงานร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง

รายงานประจ�ำปี 2560

20 กรกฎาคม 2560
ธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการเงิน
เบือ้ งต้น ในโครงการ “พ่อค้าแม่คา้ พากเพียร รูข้ ยัน
รูอ้ อม รูว้ นิ ยั ” ให้กบั ผูค้ า้ รายย่อย ย่านบางเขน-วัชรพล
เป็นแห่งแรก ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (บางเขน)
22 กรกฎาคม 2560
ธนาคารร่วมกิจกรรมออกบูธในงานมอบรางวัล
วันแห่งเกียรติยศ ประจ�ำปี 2560 ซึ่งจัดโดย บริษัท
ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ณ อิมแพ็ค อารีน่า
เมืองทองธานี
4 สิงหาคม 2560
ธนาคารร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมธนาคารไทย
ในการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 10,000,000
บาท ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบารมี”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานรับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
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18-20 สิงหาคม 2560
ธนาคารร่วมออกบูธแสดงศักยภาพและความส�ำเร็จ
ทางธุรกิจ ในงาน อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป เอ็กซ์โป 2017
(Ultra Wealth Group Expo 2017) ณ รอยัล
พารากอน ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน
โดยนายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น�ำทีมเหล่านักธุรกิจอัลตร้า เวลท์ เยี่ยมชมบูธของ
ธนาคาร
21 สิงหาคม 2560
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการบริหาร
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการจัดท�ำเหรียญ
ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4
กระทรวงการคลัง
24-25 สิงหาคม 2560
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ (SME) ธนาคารไทยเครดิต
เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธในงาน
“รวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ (Start up) ร่วมกับ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมวีวิช
จ.ขอนแก่น
1 กันยายน 2560
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า
1,000,000 บาท ทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถม
ศึกษา – อุดมศึกษา ภายใต้หวั ข้อ “ครอบครัวของฉัน
ความภู มิ ใ จที่ เ กิ ด เป็ น ลู ก แม่ ค ้ า ” ในโครงการ
“คิดเพือ่ น้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ตน้ ” โดยเปิดรับผลงาน
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2560
2 ตุลาคม 2560
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือสถาบัน
การเงิน ภายใต้ชื่อ ศูนย์ประสานงานการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการ
ธนาคาร (Thailand Banking Sector Computer
Emergency Response Team หรือ TB-CERT)
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
6 ตุลาคม 2560
ธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการ
เงินเบื้องต้น ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร
รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” ให้กับผู้ค้ารายย่อยในจังหวัด
ชลบุรี ณ โรงแรมแปซิฟิก พาร์ก ศรีราชา
10 ตุลาคม 2560
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
จัดพิธีน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา
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ทีส่ ดุ มิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ
1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ณ ธนาคารไทยเครดิต
เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ พร้อม
จัดแสดงคอนเสิร์ตการกุ ศ ล “ด้ ว ยแสงแห่ ง รั ก
สถิ ต ในดวงใจไทยนิ รั น ดร์ ” ซึ่ ง อั ญ เชิ ญ เพลง
พระราชนิพนธ์มาขับร้องในรูปแบบโอเปร่า โดย
คณะนักร้องฟิเวร่า

2 พฤศจิกายน 2560
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) รับ
รางวัล Fastest Growing Retail Bank Thailand
2017 จากนิตยสาร Global Banking & Finance
Review นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นน�ำของ
ประเทศอังกฤษ จากผลงานอันโดดเด่นด้วยการท�ำ
ผลก�ำไรสุทธิโตเกิน 100% 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2556
-2559 โดยนายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผูแ้ ทนรับมอบรางวัลทีล่ อนดอน ประเทศ
อังกฤษ พร้อมให้สัมภาษณ์ในโอกาสที่ได้รับรางวัล

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

21 พฤศจิกายน 2560
ธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการ
การเงินเบือ้ งต้น ในโครงการ “พ่อค้าแม่คา้ พากเพียร
รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” ให้กับผู้ค้ารายย่อยในจังหวัด
นครรราชสีมา ณ โรงแรมสบายโฮเทล
15 ธันวาคม 2560
ธนาคารจัดพิธมี อบทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000
บาท ให้แก่เยาวชนผูช้ นะการประกวดเรียงความภายใต้
หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูก
แม่ค้า” ในโครงการ “คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้
ใต้ ต ้ น ” ในเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล โดย
นายรอย ออกุสตินสั กุนารา กรรมการผู้จัดการ
ให้ เ กี ย รติ ม อบรางวั ล ณ ธนาคารไทยเครดิ ต
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
22 ธันวาคม 2560
ธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการ
การเงินเบื้องต้น ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร
รู ้ ข ยั น รู ้ อ อม รู ้ วิ นั ย ” ให้ กั บ ผู ้ ค ้ า รายย่ อ ยใน
จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์
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เปิดสาขาธนาคารปี 2560

เปิดให้บริการสินเชื่อนาโนและ
ไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
1 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ฉะเชิงเทรา เป็นสาขาล�ำดับ
ที่ 71 ที่ตั้งเลขที่ 560/3 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ระยอง-ปลวกแดง เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 42 ที่ตั้งเลขที่ 499/3 หมู่ 5 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
8 มีนาคม 2560 - จ.เพชรบูรณ์

5 เมษายน 2560 - จ.มุกดาหาร

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง-แกลง เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 41 ทีต่ งั้ เลขที่ 99/9 ถ.สุขมุ วิท ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย เพชรบุรี เป็นสาขาล�ำดับที่
27 ทีต่ งั้ เลขที่ 15 ถ.สุรนิ ทร์ฤาไชย ต.ท่าราบ อ.เมือง
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ชะอ�ำ เป็นสาขาล�ำดับที่ 35
ที่ตั้งเลขที่ 388/23 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ
จ.เพชรบุรี

9 พฤษภาคม 2560 - จ.แพร่

22 มิถนุ ายน 2560 - จ.ก�ำแพงเพชร

Grand Opening
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
8 มีนาคม 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพชรบูรณ์ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 99 ที่ตั้งเลขที่ 19/23 ถ.เกตุปัญญา
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

9 พฤษภาคม 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย แพร่ เป็นสาขาล�ำดับที่ 118
ที่ตั้งเลขที่ 96/15 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่
จ.แพร่

16 มีนาคม 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เกาะสมุย เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 103 ที่ตั้งเลขที่ 11/6 หมู่ที่ 1 ต.แม่น�้ำ
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

14 มิถุนายน 2560
สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย ล� ำ ปาง เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 145 ที่ตั้งเลขที่ 357/42 ถ.บุญวาทย์
(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมืองล�ำปาง จ.ล�ำปาง

5 เมษายน 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มุกดาหาร เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 108 ทีต่ งั้ เลขที่ 89/8 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

22 มิถุนายน 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ก�ำแพงเพชร เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 141 ที่ตั้งเลขที่ 91/4 ถ.ราษฎร์รวมใจ
ต.ในเมือง อ.เมืองก�ำแพงเพชร จ.ก�ำแพงเพชร

3 พฤษภาคม 2560
สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย ชุ ม แพ เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 119 ที่ตั้งเลขที่ 92/5 หมู่ที่ 15 ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
รายงานประจ�ำปี 2560

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย หัวหิน เป็นสาขาล�ำดับที่ 30
ที่ตั้งเลขที่ 11/194 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุพรรณบุรี เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 66 ทีต่ งั้ เลขที่ 56/2 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพีเ่ ลีย้ ง
อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงราย เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 61 ที่ตั้งเลขที่ 180/24 หมู่ 12 ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย แม่สอด เป็นสาขาล�ำดับที่ 65
ที่ตั้งเลขที่ 64/1 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตรัง เป็นสาขาล�ำดับที่ 48
ที่ ตั้ ง เลขที่ 59/45 ถ.ห้ ว ยยอด ต.ทั บ เที่ ย ง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ทุง่ สง เป็นสาขาล�ำดับที่ 57
ที่ตั้งเลขที่ 42/3 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
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สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย กระบี่ เป็นสาขาล�ำดับที่ 68
ที่ตั้งเลขที่ 238/11 ถ.มหาราช ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี่
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย บุรรี มั ย์ เป็นสาขาล�ำดับที่ 34
ที่ตั้งเลขที่ 112 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มหาสารคาม เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 46 ที่ตั้งเลขที่ 157/2 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ชัยภูมิ เป็นสาขาล�ำดับที่ 54
ที่ ตั้ ง เลขที่ 293/63 ถ.ยุ ติ ธ รรม ต.ในเมื อ ง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
6 กุมภาพันธ์ 2560 - สาขาลาดกระบัง

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย สุรนิ ทร์ เป็นสาขาล�ำดับที่ 40
ที่ตั้งเลขที่ 142/4 ถ.สนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

6 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจรายย่อย ลาดกระบัง เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 87 ที่ตั้งเลขที่ 2654/39 ถ.ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
8 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ประตูน�้ำพระอินทร์
เป็นสาขาล�ำดับที่ 86 ที่ตั้งเลขที่ 92/71-72 หมู่ที่ 7
ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

8 กุมภาพันธ์ 2560 - ประตูนำ�้ พระอินทร์

23 กุมภาพันธ์ 2560 - ถนนจันทน์

23 มีนาคม 2560 - เยาวราช

31 มีนาคม 2560 - ธัญบุรี คลอง 6

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย สระบุรี เป็นสาขาล�ำดับที่ 55
ที่ตั้งเลขที่ 173/39 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เลย เป็นสาขาล�ำดับที่ 33
ทีต่ งั้ เลขที่ 83/2 ถ.เจริญรัตน์ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย
จ.เลย

สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย ร้ อ ยเอ็ ด เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 44 ทีต่ งั้ เลขที่ 56/2 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย นครศรีธรรมราช เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 28 ที่ตั้งเลขที่ 132/5 ถ.นคร-ปากพนัง
ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ลพบุรี เป็นสาขาล�ำดับที่ 59
ที่ตั้งเลขที่ 43/3 หมู่ท่ี 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กาญจนบุรี เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 38 ทีต่ งั้ เลขที่ 250/2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุบลราชธานี เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 50 ที่ตั้งเลขที่ 234/1 หมู่ 18 ต.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย พัทลุง เป็นสาขาล�ำดับที่ 53
ทีต่ งั้ เลขที่ 230/4 หมูท่ ี่ 2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สกลนคร เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 26 ที่ตั้งเลขที่ 218/23 ถ.รัฐพัฒนา
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

23 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ถนนจันทน์ เป็นสาขา
ล� ำ ดั บ ที่ 89 ที่ ตั้ ง เลขที่ 34 ถ.สาธุ ป ระดิ ษ ฐ์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
1 มีนาคม 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย จันทบุรี เป็นสาขาล�ำดับที่ 51
ทีต่ งั้ เลขที่ 87/2 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีมหาโพธิ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 69 ที่ตั้งเลขที่ 633/28 หมู่ท่ี 10 ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อรัญประเทศ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 56 ที่ตั้งเลขที่ 200/5 หมู่ที่ 2 ถ.ธนะวิถี
ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

เหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปี 2560

41

23 มีนาคม 2560
ส�ำนักธุรกิจเยาวราช เป็นสาขาล�ำดับที่ 10 ทีต่ งั้ เลขที่
222 – 224 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ
31 มีนาคม 2560
สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย ตลาดไท เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 112 ที่ตั้งเลขที่ 31/26 หมู่ที่ 9 ตลาดไท
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
31 มีนาคม 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ธัญบุรี คลอง 6 เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 113 ที่ตั้งเลขที่ 40/67 หมู่ที่ 1 ต.คลองหก
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
3 เมษายน 2560 - หนองจอก

3 เมษายน 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองจอก เป็นสาขา
ล� ำ ดั บ ที่ 116 ที่ ตั้ ง เลขที่ 1 ถ.เชื่ อ มสั ม พั น ธ์
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
4 เมษายน 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีสะเกษ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 110 ทีต่ งั้ เลขที่ 983/69 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

4 เมษายน 2560 - ปราณบุรี

5 เมษายน 2560 - ศรียา่ น

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปราณบุรี เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 104 ที่ตั้งเลขที่ 73/15 หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

5 เมษายน 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ศรียา่ น เป็นสาขาล�ำดับที่ 115
ที่ตั้งเลขที่ 664 อาคารห้างสรรพสินค้าเอดิสัน
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ
7 เมษายน 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ระนอง เป็นสาขาล�ำดับที่ 105
ที่ตั้งเลขที่ 999/18 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
7 เมษายน 2560 - สันก�ำแพง

17 เมษายน 2560 - ตลาดเซฟวัน

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สันก�ำแพง เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 106 ที่ตั้งเลขที่ 108/46 หมู่ท่ี 3 ต.ต้นเปา
อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่

17 เมษายน 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตลาดเซฟวัน เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 109 ที่ตั้งเลขที่ 2/32 ซอยมิตรภาพ 15
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
19 เมษายน 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองแขม เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 114 ที่ตั้งเลขที่ 1711 ถ.เพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ
4 พฤษภาคม 2560 - จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

6 มิถนุ ายน 2560 - จ.นครศรีธรรมราช

รายงานประจ�ำปี 2560
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27 เมษายน 2560
สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย สั ต หี บ เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 111 ที่ตั้งเลขที่ 426/1 หมู่ที่ 2 ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

8 มิถุนายน 2560
สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย สิ ง ห์ บุ รี เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 135 ที่ตั้งเลขที่ 154/165 ต.บางพุทรา
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

18 กรกฎาคม 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สมุทรสงคราม เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 146 ที่ตั้งเลขที่ 130/2 ถ.ทางเข้าเมือง
ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

4 พฤษภาคม 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุดร (บ้านจั่น) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 121 ที่ตั้งเลขที่ 844/4 ถ.ทหาร (ดงวัด)
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

12 มิถุนายน 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ก�ำแพงแสน เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 126 ทีต่ งั้ เลขที่ 111/2 หมูท่ ี่ 1 ต.ก�ำแพงแสน
อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม

11 สิงหาคม 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย เวียงสระ (สุราษฎร์ธานี) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 156 ทีต่ งั้ เลขที่ 468 หมูท่ ี่ 4 ต.บ้านส้อง
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองคาย เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 120 ที่ตั้งเลขที่ 148/34 หมู่ที่ 3 ต.มีชัย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ตาก เป็นสาขาล�ำดับที่ 140
ที่ตั้งเลขที่ 399/2 ถ.มหาดไทยบ�ำรุง ต.ระแหง
อ.เมืองตาก จ.ตาก

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ท่าศาลา (นครศรีธรรมราช)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 155 ที่ตั้งเลขที่ 274/43 หมู่ที่ 1
ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นสาขา
ล� ำ ดั บ ที่ 124 ที่ ตั้ ง เลขที่ 179 ถ.พิ ทั ก ษ์ ช าติ
ต.ประจวบคีรขี นั ธ์ อ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

16 มิถุนายน 2560
สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย สระแก้ ว เป็ น สาขา
ล� ำ ดั บ ที่ 134 ที่ ตั้ ง เลขที่ 70/1 ถ.สุ ว รรณศร
ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สี่แยกท่าเรือ (ภูเก็ต)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 157 ที่ตั้งเลขที่ 114/51 หมู่ที่ 5
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

8 พฤษภาคม 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย นาคนิวาส-ลาดพร้าว เป็น
สาขาล�ำดับที่ 117 ที่ตั้งเลขที่ 2 ซอยนาคนิวาส 37
ห้อง 104 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
18 พฤษภาคม 2560
สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย สงขลา เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 125 ที่ตั้งเลขที่ 155 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย อ่ า งทอง เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 122 ที่ตั้งเลขที่ 49/9 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี
ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

23 พฤษภาคม 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปราจีนบุรี เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 123 ที่ตั้งเลขที่ 64/20 ถ.ปราจีนตคาม
ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
6 มิถุนายน 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ปากช่อง (นครราชสีมา) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 138 ที่ตั้งเลขที่ 939/19 ถ.มิตรภาพ
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย สิชล (นครศรีธรรมราช) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 137 ที่ตั้งเลขที่ 148/3 หมู่ที่ 1 ต.สิชล
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย บ้านโป่ง (ราชบุร)ี เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 139 ที่ตั้งเลขที่ 5/2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

20 มิถุนายน 2560
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย แม่สาย (เชียงราย) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 136 ที่ตั้งเลขที่ 2/5 หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางค�ำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
7 กรกฎาคม 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หลังสวน (ชุมพร) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 147 ทีต่ งั้ เลขที่ 6/20 ถ.หมูบ่ า้ นอวยชัย
ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุตรดิตถ์ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 148 ทีต่ งั้ เลขที่ 1/19 ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย พิ จิ ต ร เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 149 ที่ตั้งเลขที่ 20/277 ถ.สระหลวง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

11 กรกฎาคม 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กาฬสินธุ์ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 150 ที่ตั้งเลขที่ 18/12 ถ.ทุ่งศรีเมือง
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย บัวใหญ่ (นครราชสีมา) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 151 ที่ตั้งเลขที่ 11/42 ถ.เทศบาล 4
ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

สาขาสิ น เชื่ อ เพื่ อ รายย่ อ ย พะเยา เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 154 ที่ตั้งเลขที่ 112 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต�๋ำ
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

25 กันยายน 2560
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กล้วยน�้ำไท เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 173 ที่ตั้งเลขที่ 4062 ถ.พระรามที่ 4 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

Grand Opening
ส�ำนักงานนาโนเครดิต
15 กุมภาพันธ์ 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต วัน แอท โบ๊เบ๊ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 95 ที่ตั้งเลขที่ 299 อาคารวัน แอท โบ๊เบ๊
ถ.ด�ำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ
21 กุมภาพันธ์ 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต พาหุรดั เป็นสาขาล�ำดับที่ 93
ที่ตั้งเลขที่ 95/103-106 อาคารตลาดพาหุรัด
ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
30 พฤษภาคม 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดกระทุ่มแบน เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 127 ที่ตั้งเลขที่ 1345/14 ถ.สุคนธวิท
ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปี 2560
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9 มิถุนายน 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต เมืองทองธานี เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 129 ที่ตั้งเลขที่ 101-101/1 ถ.ป๊อปปูล่า
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
16 มิถุนายน 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดศาลายา เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 142 ที่ตั้งเลขที่ 139/32 หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
23 มิถุนายน 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดทิพย์เกสร เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 131 ที่ตั้งเลขที่ 99/71 หมู่ที่ 8 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
15 กุมภาพันธ์ 2560 - ส�ำนักงานนาโนเครดิต วัน แอท โบ๊เบ๊

7 กรกฎาคม 2560
ส� ำ นั ก งานนาโนเครดิ ต ตลาดป้ า คี เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 133 ที่ตั้งเลขที่ 49/5 หมู่ที่ 5 ต.พันท้าย
นรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
15 สิงหาคม 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดคลอง 16 เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 159 ทีต่ งั้ เลขที่ 20/8 หมูท่ ี่ 18 ต.ดอนฉิมพลี
อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเอกเซ็นเตอร์ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 160 ที่ตั้งเลขที่ 16/24 หมู่ที่ 11 ต.บ้านเลน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

21 กุมภาพันธ์ 2560 - ส�ำนักงานนาโนเครดิต พาหุรดั

28 สิงหาคม 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดอุดมทรัพย์ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 130 ทีต่ งั้ เลขที่ 89/85 หมูท่ ี่ 1 ตลาดอุดมทรัพย์
ถ.สาย 346 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
15 กันยายน 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดดอนตูม เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 168 ที่ตั้งเลขที่ 129/19 หมู่ที่ 1 ต.สามง่าม
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
20 กันยายน 2560
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดบางเลน เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 169 ที่ตั้งเลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ต.บางเลน
อ.บางเลน จ.นครปฐม

15 สิงหาคม 2560 - ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดคลอง 16
รายงานประจ�ำปี 2560
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PEOPLE BRANDING

ความส�ำเร็จตลอดทศวรรษของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) เกิดขึน้ จากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทีท่ มุ่ เท
ท�ำงานอย่างหนักในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์
และตรงใจลูกค้า ด้วยความพร้อมในการให้บริการและใช้เทคโนโลยี
ด�ำเนินงานอย่างมืออาชีพ
ภายใต้ความมุ่งมั่นสู่การเป็นธนาคารที่น่าเชื่อถือ คล่องตัว รวดเร็ว
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อย
ได้อย่างแท้จริง ธนาคารเชื่อมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งและ
ยั่งยืนขององค์กรที่ต้องเริ่มจากภายใน โดยพนักงานเป็นผู้สื่อสาร
ภาพลักษณ์ของธนาคารให้กบั ลูกค้าได้รบั รูถ้ งึ ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจผ่าน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาดผ่านสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อย ด้วยการส่งมอบทัศนคติที่ดีในด้านคุณภาพ
สินค้า และบริการไปยังลูกค้าของธนาคาร

นอกเหนือจากการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถพัฒนาศักยภาพ
การท�ำงานอย่างเต็มทีแ่ ละสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลกู ค้า ธนาคาร
ยังคงเดินหน้าส่งเสริมพนักงานให้มี “Passion” ในการท�ำงาน
พร้อมเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อน
ความส� ำ เร็ จ ของธนาคารไปยั ง ทิ ศ ทางและเป้ า หมายเดี ย วกั น
ด้วยแนวคิด People Branding อันประกอบด้วย
1. เข้าถึงและบริการลูกค้าอย่างเข้าใจจริง
2. รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ท�ำ
3. ให้ความส�ำคัญและให้เกียรติทุกคน
4. ท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน
5. ยืดหยุ่น พร้อมหาทางออกใหม่ๆ อยู่เสมอ

04
ทำเร�่องยากใหเปน
เร�่องงาย ไมซับซอน

01
เขาถึงและบร�การลูกคา
อยางเขาใจจร�ง

03
ใหความสำคัญ
และใหเกียรติทุกคน

02
รูลึก รูจร�งในสิ�งที่ทำ

05
ยืดหยุน
พรอมหาทางออกใหมๆ อยูเสมอ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
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ความร ับผิดชอบต่ อส ังคม (CSR)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ บี นพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์และโปร่งใส ทัง้ ยังมุง่ มัน่
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) เพื่อสร้างรากฐานและการเติบโตเชิง
พาณิชย์ในระยะยาวควบคู่กับการตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม
ด้วยความตระหนักดีถึงพันธกิจการเป็นหนึ่งในกลไกส�ำคัญที่ร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน ธนาคารจึงมุ่งเน้นการให้โอกาสและการสร้างความเท่าเทียม
ทางสังคม รวมถึงการส่งเสริมด้านการศึกษาผ่านกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่ส�ำคัญในปี 2560 ดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษา

โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”
ธนาคารตอกย�ำ้ จุดยืนการเป็นธนาคารเพือ่ ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่
ดีทสี่ ดุ ด้วยการจัดท�ำโครงการ “พ่อค้าแม่คา้ พากเพียร รูข้ ยัน รูอ้ อม
รูว้ นิ ยั ” เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และการท�ำธุรกิจของผูค้ า้ รายย่อย
ให้สามารถเติบโตพร้อมกับธนาคาร โดยจับมือกับบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการ
การเงินเบื้องต้น ทั้งการสร้างวินัยทางการเงิน การท�ำบัญชีเบื้องต้น
การออมเงินให้กับผู้ค้ารายย่อย
ส�ำหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้จัดอมรมแล้วทั่ว
ประเทศรวม 4 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี

จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจและ
ผลตอบรับจากผู้ค้ารายย่อยเข้าร่วมอบรมในโครงการเป็นอย่างดี
โครงการ “คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น”
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน ซึ่งจะเป็นก�ำลัง
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศในอนาคต ด้ ว ยการจั ด ประกวด
เรียงความชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000 บาท ทั่วประเทศ
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-อุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัว
ของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ในโครงการ “คิดเพื่อน้อง
บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น”เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นความส�ำคัญ
ของการศึกษา และเห็นคุณค่าในอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพหลัก
ของผู้ปกครองของเยาวชน
โครงการ “รู้เก็บ รู้ ใช้ สบายใจ”
ในฐานะสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ธนาคารได้เป็นส่วนหนึง่
ของความร่ ว มมื อ กั บ สภาองค์ ก ารพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(สอ.ดย.) ภายใต้การสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์กรอื่นๆ ในภาค
เศรษฐกิจของประเทศ ด�ำเนินโครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 (โครงการปีที่ 1) เป็นต้นมา
จนถึง ปี พ.ศ. 2560 (โครงการปีที่ 3) เพื่อให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและปลูกฝังวินัยทางการเงิน
ให้เกิดขึน้ แก่แกนน�ำนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา
จังหวัดนครปฐม
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ด้านสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และสร้างสถาบัน
การแพทย์ อันเนื่องในพระปรมาภิไธย 4 แห่ง
ในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ธนาคารได้จัดแสดง
คอนเสิร์ตการกุศล “ด้วยแสงแห่งรัก สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
โดยคณะนักร้อง ฟิเวร่า พร้อมเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยยากไร้ และสร้างสถาบันการแพทย์ อันเนือ่ งในพระปรมาภิไธย
4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2) โรงพยาบาล
รามาธิบดี 3) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 4) สถาบัน
การแพทย์สยามมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการบริจาคเงินที่ได้รับทั้งหมด โดยไม่
หักค่าใช้จ่าย เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สนับสนุนโครงการด้าน
การแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข ให้ ค งอยู ่ สื บ ไป และถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

การส่งเสริมการให้โอกาสและการสร้างความเท่าเทียมในสังคมให้
แก่คนพิการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการให้โอกาสและสร้างความเท่าเทียมใน
สังคม พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงศักยภาพอันหลากหลายของคนพิการ
โดยธนาคารได้มีการว่าจ้างงานคนพิการผ่านทางสภากาชาดไทย
นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมาจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 14 คน
เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการได้มีรายได้และ
มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดกิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้
จ�ำเป็นให้แก่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Team Building
ของธนาคารประจ�ำปี 2560 ที่มุ่งเน้นการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมแก่
ผู้พิการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

กิจกรรมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ธนาคารในฐานะสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จ�ำนวน
50,000,000 บาท ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัย
ภาคใต้” เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2560 ผ่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล รวมทั้งธนาคาร
ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
เป็นการภายใน ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานได้
43,506 บาท และธนาคารบริจาคสมทบเพิ่มเป็น 100,000 บาท
โดยได้มอบเงินบริจาคผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
ธนาคารยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมธนาคารไทย ในการ
บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ�ำนวน 10,000,000 บาท ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ
ใต้รม่ พระบารมี” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานรับมอบ
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
รวมพลังจิตอาสาไทยเครดิต
- โครงการไทยเครดิต คืนผืนทรายให้กับชายหาดชะอ�ำ (TCRB
Beach Clean Up)
พนักงานบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร่วมกับเทศบาล
เมื อ งชะอ� ำ ลงพื้ น ที่ ท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมโดยร่ ว มกั น เก็ บ ขยะ
และท�ำความสะอาดชายหาดชะอ�ำ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
- กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสร้างความสุขให้น้อง
พนักงานสินเชื่อธุรกิจรายย่อย จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน
และท�ำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมกับเด็กผู้ด้อยโอกาส ณ สถาน
สงเคราะห์ 2 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ
ปัญญา บ้านราชาวดีชาย (ปากเกร็ด) และสถานสงเคราะห์เด็ก
ก�ำพร้าแห่งประเทศไทย (ราษฎร์บูรณะ) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560
- กิจกรรมคืนความสดใสให้โรงเรียนน้อง
พนักงานสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา
โรงเรียนบ้านหมูสี จ.นครราชสีมา เช่น ทาสีระเบียงโรงเรียน แทงค์น�้ำ
สนามเด็กเล่น สแตนเชียร์ พื้นสนาม BBL เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดีและสวยงามให้แก่โรงเรียน พร้อมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่
จ�ำเป็น อาทิ ผ้าห่ม อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียน รวมถึง
ของใช้ที่มีสภาพดีสามารถใช้งานต่อได้ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่
4-5 พฤศจิกายน 2560
โครงการ “ปันไออุ่น...ต้านภัยหนาว”
ธนาคารเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อ
น�ำไปจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่
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ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ “ปันไออุ่น...
ต้านภัยหนาว” โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อกิจกรรมการกุศล
- กิจกรรม “เดินการกุศลประจ�ำปี 2560” โดยสมาคมคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
ธนาคารมอบเงินจ�ำนวน 50,000 บาท สนับสนุนการจัดกิจกรรม
“เดินการกุศลประจ�ำปี 2560” โดยสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ณ สวนลุมพินี ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
- กิจกรรมทอดผ้ากฐิน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
ธนาคารมอบเงินจ�ำนวน 3,000 บาท ส�ำหรับท�ำบุญทอดผ้ากฐิน
จัดโดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด เพื่อน�ำไปทอดถวาย
ณ วัดวังกร่าง จ.สุโขทัย ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
- งานคอนเสิร์ตการกุศล มูลนิธิสายเด็ก 1387
ธนาคารมอบเงินจ�ำนวน 200,000 บาท สนับสนุนการจัดงาน
คอนเสิ ร ์ ต การกุ ศ ลเพื่ อ ระดมทุ น ของมู ล นิ ธิ ส ายเด็ ก 1387
(24 ชั่วโมง) เป็นเครือข่ายองค์กร Child Helpline International
ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาถูกท�ำร้ายร่างกายหรือจิตใจและขาดที่พึ่ง
เปิดศูนย์พักพิงส�ำหรับเด็กที่หนีออกจากบ้าน หรือเร่ร่อน โดยเด็ก
โทรเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งจัดขึ้น ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุน่ 388
ธนาคารมอบเงินจ�ำนวน 30,000 บาท สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศล จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 388 (วปรอ.388)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรม และสาธารณกุศล
ต่างๆ ของคณะนักศึกษา

ด้านศาสนา

ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างวิหารพระพุทธเจ้าหลวง ณ วัดป่า
สามัคคีโนนกุด บ้านสูงแคน
พนักงานเครือข่ายสาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่ วมทอดผ้ า ป่ า สามัค คี เพื่อ สร้ า งวิห ารพระพุท ธเจ้ า หลวง ณ
วัดป่าสามัคคีโนนกุด บ้านสูงแคน ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งยัง
ขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกเป็นจ�ำนวนมาก โดยได้เปิดรับบริจาค
เงินผ้าป่าที่ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน) และน�ำไปทอดถวายที่วัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
สนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ วัดพระปฐมเจดีย์ ประจ�ำปี 2560
ธนาคารถวายร่ ม และเก้ า อี้ เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด งานสงกรานต์
วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ประจ�ำปี 2560 และเพื่อใช้เป็น
สาธารณประโยชน์ของทางวัดต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2560

48

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ค� ำอธิบายและการวิเคราะห ์
ของฝ่ายจ ัดการ

ภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561

ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะ
ด้านเครื่องมือเครื่องจักรและหมวดยานยนต์ ซึ่งสะท้อนชัดในยอด
ขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นควบคู่กับการบริโภคที่มี
การขยายตัวพร้อมกัน เช่นเดียวกับรายได้จากการเกษตรและ
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงการบริโภคภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้น
จากปีก่อนหน้า

ด้านอุปสงค์ภายนอกประเทศคาดว่า เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของ
ไทยขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งกระทบกับการส่งออก
สินค้าและบริการของไทย โดยถือเป็นปัจจัยหลักของเศรษฐกิจไทย
อีกทั้งยังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในด้านเสถียรภาพภายใน
ประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปี
2560 ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและราคาพลังงาน
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

จากการส่งออกสินค้าและบริการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงครึ่งปีหลัง อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส�ำคัญ
ของไทย จ�ำนวนนักท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
รวมถึงการใช้จ่ายที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว
มากกว่าที่คาดการณ์ ไว้ก่อนหน้า ด้วยอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 3.3 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2560

ทางด้านการลงทุนภาครัฐชะลอตัวลงแต่ทยอยเบิกจ่ายได้ ทั้งยัง
คาดว่าจะผลักดันเศรษฐกิจในปี 2561 ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อปี 2560 เฉลี่ยที่ร้อยละ 0.7 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ตามอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวและแนวโน้มต้นทุน
น�้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น

แรงขับเคลื่อนส�ำคัญที่จะมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561
ให้สามารถขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.6-4.6 ได้แก่ การใช้จ่ายของ
ภาครัฐ ตามงบประมาณการลงทุนปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและ
การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกที่มีผลท�ำให้ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

ส�ำหรับการประมาณการเศรษฐกิจไทยยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องตาม
อย่างใกล้ชิด เช่น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ
ของไทยและการด�ำเนินนโยบายการเงินของประเทศที่พัฒนาแล้ว

ตาราง-ประมาณการทางเศรษฐกิจปี 2561
ข้อมูลจริง
ปี 2559
ปี 2560
GDP (ณ ราคาประจ�ำปี: พันล้านบาท)
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
GDP (ณ ราคาประจ�ำปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %)
การลงทุนรวม (CVM, %)
ภาคเอกชน (CVM, %)
ภาครัฐ (CVM, %)
การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %)
การใช้จ่ายภาครัฐ (CVM, %)
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)2/
ปริมาณการน�ำเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการน�ำเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)2/

14,533.5
215,454.6
411.8
6,103.9
3.3
2.8
0.5
9.5
3.0
2.2
2.8
214.3
0.1
0.5
-1.0
177.7
-5.1
-2.5
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

15,450.1
228,371.0
455.4
6,729.0
3.9
0.9
1.7
-1.2
3.2
0.5
5.5
235.1
9.7
5.9
6.8
203.2
14.4
8.4

ประมาณการ ปี 2561
ณ 20 พ.ย. 60 ณ 19 ก.พ. 61
16,264.3
239,776.0
471.4
6,950.0
3.6-4.6
5.5
3.7
11.8
3.1
2.7
5.3
244.3
5.0
4.0
5.6
214.9
7.0
5.5

16,469.8
242,806.3
514.7
7,587.7
3.6-4.6
5.5
3.7
10.0
3.2
3.2
6.0
251.1
6.8
4.8
6.5
222.5
9.5
6.5
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ข้อมูลจริง
ปี 2559
ปี 2560
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
GDP Deflator

ประมาณการ ปี 2561
ณ 20 พ.ย. 60 ณ 19 ก.พ. 61

36.5
48.2
11.7

31.9
49.3
10.8

29.4
38.1
8.1

28.5
40.0
7.8

0.2
2.4

0.7
2.3

0.9-1.9
2.0-3.0

0.9-1.9
2.0-3.0

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 19 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลที่ค�ำนวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdb.go.th
2/ ตัวเลขการส่งออกและการน�ำเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์

ภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ ในปี 2560 มีอัตราการขยายตัว
ของสินเชื่อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงปลายปี
อยู่ที่อัตราร้อยละ 4.4 จากสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค
จากพอร์ตสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวมอัตราส่วน NPL เริ่มทรงตัว
ที่ร้อยละ 2.91 จากสิ้นปี 2559 ที่ร้อยละ 2.83
ขณะเดียวกันธนาคารมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ก�ำไรสุทธิ
ลดลง เนื่องจากมีค่าใช่จ่ายในการกันส�ำรอง เพื่อรองรับคุณภาพ
สิ น เชื่ อ ที่ ด ้ อ ยลงและเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS 9)
สินเชือ่ ธุรกิจ (ร้อยละ 67 ของสินเชือ่ รวม) ขยายตัวร้อยละ 3.6 เพิม่ ขึน้
จากสินเชื่อธุรกิจ SME ที่ขยายตัวร้อยละ 5.7 จากภาคพาณิชย์และ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ตามการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ทั้งระดับกลางและระดับบน รวมถึงธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ทรงตัว
ที่ร้อยละ 0 ซึ่งชะลอลงส่วนหนึ่งจากการช�ำระคืนหนี้ แต่ยังมีธุรกิจ
บางประเภทที่ยังขยายตัวได้ เช่น ธุรกิจพลังงานและขนส่ง การผลิต
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงที่พักแรม
สินเชือ่ อุปโภคบริโภค (ร้อยละ 33 ของสินเชือ่ รวม) ขยายตัวร้อยละ 6.1
จากสิ้นปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อรถยนต์ที่ขยายตัวร้อยละ 8.4

สอดคล้องกับปริมาณการจ�ำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดีขึ้นหลัง
สิ้นสุดโครงการรถคันแรก
ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัวลดลง
จากปีกอ่ นเล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 5.5 และร้อยละ 3.4 ตามล�ำดับ ส่วนสินเชือ่
ส่วนบุคคลขยายตัวที่ร้อยละ 5.7
คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ต่อสินเชื่อรวม
เริ่ ม ทรงตั ว ที่ ร ้ อ ยละ 2.91 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก ่ อ นที่ ร ้ อ ยละ 2.83
โดยมียอดคงค้าง Gross NPL ที่ 429 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
43.4 พันล้านบาท โดย NPL ของสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อ
อุปโภคบริโภคเริ่มทรงตัว สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special
Mention Loan: SM) ลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.55
ซึ่งมีการกันส�ำรองเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการด้อยลงของคุณภาพ
สินเชื่อ
ก�ำไรสุทธิ ในปี 2560 มีก�ำไรสุทธิ 187.3 พันล้านบาท ลดลงจาก
ปีกอ่ นร้อยละ 5.7 เนือ่ งจากการกันส�ำรองเพือ่ รองรับคุณภาพสินเชือ่
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
(Return on Average Asset: ROAA) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.05
จากร้อยละ 1.13 ในปีก่อน ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยทรงตัวที่ร้อยละ 2.76

รายงานประจ�ำปี 2560
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2560

ในปี 2560 ที่ผ่านมาธนาคารสามารถด�ำเนินการปล่อยสินเชื่อใหม่ได้
14,830 ล้านบาทและมียอดสินเชื่อคงค้างจ�ำนวน 39,498 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปีก่อนที่ร้อยละ 15 ส่งผลให้ธนาคารมี
ผลก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2560 อยู่ที่ 531 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63
จากจ�ำนวน 326 ล้านบาทในปี 2559 โดยปัจจัยหลักมาจาก
ผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งอันเนื่องมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญในปี 2560 ธนาคารมีการเติบโตของสินเชื่อหลัก
ร้ อ ยละ 38 ทั้ ง สิ น เชื่ อ เพื่ อ ธุ ร กิ จ รายย่ อ ยและสิ น เชื่ อ นาโนและ
ไมโครไฟแนนซ์ ในขณะที่ก�ำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 63 จากปีก่อนหน้า
พร้ อ มทั้ง ธนาคารยัง สามารถสร้ า งรูป แบบธุร กิจ (Business
Model) การให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์และธนาคารมีการขยาย

สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย โดยได้รบั การตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของธนาคารและสามารถช่วยเหลือ
ลูกค้าในการลดการกู้ยืมนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได้
ขณะเดียวกันผลจากก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นยังท�ำให้อัตราผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
(ROAA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.57 และร้อยละ 0.93 ในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 10.70 และร้อยละ 1.26 ในปี 2560 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมยังปรับ
ตัวลดลง เนื่องจากธนาคารมีความสามารถในการหาก�ำไรมากขึ้น
ในขณะที่มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ธนาคารมิได้ละเลยถึงความส�ำคัญ
ที่จะต้องบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อโดยให้ความส�ำคัญสูงกับ
สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง

งบก�ำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท
ส�ำหรับปี
เปลี่ยนแปลง
%
2560
2559

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย-สุทธิ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

3,953
806
3,147
207
3,354
1,999
693
662
131
531

2,957
746
2,211
202
2,413
1,531
476
406
80
326

10.70%
1.26%

8.57%
0.93%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROAE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROAA)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

33.7%
8.0%
42.3%
2.5%
39.0%
30.6%
45.6%
63.1%
63.8%
62.9%
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและอัตราผลตอบแทน

ส�ำหรับปี
2560
2559

รายได้ดอกเบี้ย
- เงินให้สินเชื่อ
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินฝาก
- ค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/ เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

3,953
3,869
46
38
806
638
168

2,957
2,884
25
48
746
606
139

33.7%
34.2%
84.0%
-20.8%
8.1%
5.3%
20.9%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

3,147

2,211

42.3%

ส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปี 2560 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ทัง้ สิน้ 3,147 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.3 จากจ�ำนวน 2,211 ล้านบาท
ในปี 2559 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการเติบโต
ของสินเชื่อที่ร้อยละ 15.2 จากปีก่อน และสัดส่วนของสินเชื่อที่ให้
ผลตอบแทนสูงมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 จากปีก่อนเป็น
จ�ำนวน 1,999 ล้านบาทในปี 2560 จากจ�ำนวน 1,531 ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง
%

ในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 27.6 จากปีก่อนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 จากปีก่อน จากการขยายสาขาสินเชื่อ
เพื่อรายย่อยเพื่อขายสินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์
ขณะที่ธนาคารมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost-to-Income
Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 59.6 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 63.4 โดย
อัตราส่วนดังกล่าวของธนาคารมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นผลจากการบริหารที่รัดกุมทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย

รายงานประจ�ำปี 2560
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หน่วย : ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับปี
2560
2559

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (%)

1,379
290
126
10
194
1,999
59.6%

1,081
254
90
11
95
1,531
63.4%

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ

เปลี่ยนแปลง
%
27.6%
14.2%
40.0%
-9.1%
104.2%
30.6%
-3.8%

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ

ส�ำหรับปี
2560
2559

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม

646
47
693

422
54
476

เปลี่ยนแปลง
%
53.1%
-13.0%
45.6%  

ธนาคารมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 693 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 476 ล้านบาทในปี 2559 หรือร้อยละ 45.6 เพื่อรองรับ
การขยายสินเชื่อและความเสี่ยงจากความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้ในอนาคต

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม
2560
2559

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารฯ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้สุทธิ
อาคาร อุปกรณ์ (สุทธิ)
ทรัพย์สินรอการขาย (สุทธิ)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

5,205
1,479
39,498
211
(1,983)
37,726
264
64
133
359
45,230
37,877
1,100
751
39,728
5,000
502
5,502
45,230

2,730
2,906
34,284
168
(1,397)
33,055
164
16
129
334
39,334
32,905
1,793
672
35,370
4,000
(36)
3,964
39,334

เปลี่ยนแปลง
%
90.7%
-49.1%
15.2%
25.6%
41.9%
14.1%
61.0%
300.0%
3.1%
7.5%
15.0%
15.1%
-38.7%
11.8%
12.3%
25.0%
-1,494.4%
38.8%
15.0%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 45,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 จากจ�ำนวน
39,334 ล้านบาท ในปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินดังนี้

เงินให้สินเชื่อ

ยอดสินเชื่อของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 39,498 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 5,214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 จากจ� ำนวน
34,284 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 อันเป็นผลจากการเติบโตของสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยและสินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ธนาคารมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 39,728 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 35,370 ล้านบาท ในปี 2559 จ�ำนวน 4,358
ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินฝาก
ที่เพิ่มขึ้น 4,972 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.1
ขณะเดียวกันธนาคารมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 5,502 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึ้นจาก 3,964 ล้านบาท ในปี 2559 จ�ำนวน 1,538 ล้านบาท
หรือร้อยละ 38.8 จากการเพิ่มทุน 1,000 ล้านบาทและก�ำไรสุทธิ
จากผลการด�ำเนินงาน 12 เดือน
ส�ำหรับมูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ สิ้นปี 2560 คิดเป็น 11.00
บาทต่อหุ้น (จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน
500 ล้านหุ้น) เพิ่มขึ้นจาก 9.91 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2559

เงินรับฝาก

ธนาคารมีเงินรับฝากจ�ำนวน 37,877 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.1 จากปี 2559 โดยมีอัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 104.3

เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย

นับตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์
ต้องด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
(Capital Conservation Buffer) ตามหลักเกณฑ์ Basel III โดย
ให้ทยอยด�ำรงเพิ่มเติมจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปีจนครบร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม
2559 จนถึงปี 2562
ดังนั้น อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์
Basel III ในปี 2560 จึงได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5.75 ส�ำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 7.25 ส�ำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 และไม่น้อยกว่าร้อยละ
9.75 ส�ำหรับเงินกองทุนรวม
ณ ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้นร้อยละ
15.87 ของสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ
14.79 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559
เงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ธนาคารเชื่อมั่นว่าสถานะ
เงินกองทุนของธนาคารเพียงพอรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยธนาคารมีนโยบายรักษาระดับ
เงินกองทุนให้สูงกว่าอัตราขั้นต�่ำตามนโยบายภายในของธนาคาร
ที่ร้อยละ 13

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ เดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่
ร้อยละ 5.4 ของสินเชื่อรวม เทียบกับร้อยละ 4.4 ณ สิ้นปี 2559
สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพส�ำหรับ
ปี 2560 เป็นจ�ำนวนร้อยละ 93.7 เทียบกับร้อยละ 93.4 ณ
สิ้นปี 2559

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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การบริหารความเสี่ ยง
และปั จจ ัยความเสี่ ยง

1) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

องค์กรภายในกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยง
ทุกด้าน โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี มีระบบการรายงานติดตามความเสี่ยง เครื่องมือ
จัดการและกระบวนการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม

ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง
ส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อ SME ที่มีวงเงินสูง โดยปรับนโยบายสินเชื่อให้
มุ่งเน้นสินเชื่อรายที่มีขนาดเล็กลงส�ำหรับลูกหนี้ปัจจุบันที่มีวงเงินสูง
(มากกว่า 20 ล้านบาท) พร้อมทั้งทบทวนสถานะลูกหนี้ และตรวจสอบ
สถานะการด�ำเนินกิจการ ตลอดจนการประเมินผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจ

ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งประกอบด้ ว ยกระบวนการส� ำ คั ญ
4 ประการ ประกอบด้วย
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification): ภาพรวมของการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร มีความเสี่ยงหลักที่ส�ำคัญ ซึ่งสามารถ
จ�ำแนกออกมาได้ 7 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง
ด้านราคา ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
นโยบาย กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
2) การวัดความเสีย่ ง (Risk Measurement): วิธกี ารและเครือ่ งมือ
ที่ใช้วัดความเสี่ยง ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น
3) การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and
Control): ธนาคารควบคุมความเสี่ยง ด้วยการก�ำหนดความ
สามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงการก�ำหนด
Trigger เมื่อถึงระดับความเสี่ยงที่ใกล้ถึงเพดานความเสี่ยง
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการก�ำหนดมาตรการทีจ่ ะลดความเสีย่ งนัน้ ๆ
4) การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting): การรายงาน
ความเสี่ยงจ�ำเป็นต้องมีความสม�่ำเสมอในการรายงานและมี
รูปแบบทีส่ ามารถให้ผอู้ า่ นสามารถเข้าใจและน�ำไปต่อยอดได้งา่ ย
ธนาคารมีการรายงานความเสี่ยงในรูปแบบ Dashboard ทั้งใน
ระดับปฏิบัติการที่มีรายละเอียดในทุกมิติและระดับผู้บริหารที่มี
การสรุปประเด็นที่ครอบคลุมทุกด้าน

จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องเมื่อช่วงปี
ทีผ่ า่ นมาได้สง่ ผลกระทบให้ธนาคารมีความระมัดระวังในสินเชือ่ ทีเ่ ติบโต
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย
และรายกลาง (SME) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร

ขณะเดียวกันธนาคารยังคงยึดหลักนโยบายสร้างการเติบโตในสินเชือ่
ที่มีคุณภาพ (Quality Loan Growth) โดยการพัฒนาทักษะและ
นโยบายสินเชื่ออยู่เสมอ ซึ่งในปีที่ 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารมีการ
ปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยปรับขนาดวงเงินสินเชื่อลง เพื่อเป็น
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการสร้างสมดุลของพอร์ตโฟลิโอ
ระหว่างสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
นอกจากนัน้ ในปีทผี่ า่ นมาอุตสาหกรรมการเงินยังมีความเปลีย่ นแปลง
อันโดดเด่น ได้แก่ การน�ำนวัตกรรมทางการเงิน (Financial
Technology) หรือ FinTech มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการความสะดวกสบายและสามารถเข้าถึงได้ทกุ ที่
ทุกเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
จากการที่สถาบันการเงินน�ำผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ให้บริการลูกค้า
เช่น กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (eWallet) คิวอาร์โค้ด (QR code)
และอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา
ธนาคารได้น�ำ Cyber Resilience Framework ที่เป็นมาตรฐาน
สากลและธนาคารแห่งประเทศไทยแนะน�ำมาใช้งาน เพื่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ขณะที่แผนก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารยังคงมุ่งเน้นพัฒนา
และสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งในด้ า น
ต่างๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงตอบสนอง
ความท้าทายของคุณภาพสินเชื่อและแผนธุรกิจ ทั้งยังได้มีการ
ก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดรูปแบบ

2) โครงสร้างการก�ำกับดูแลบริหารความเสี่ยง

ธนาคารยึดแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง โดยมีเป้าหมายให้ธรุ กิจ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว
หลักการส�ำคัญที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง คือ การจัดโครงสร้าง
องค์กรและโครงสร้างคณะกรรมการตลอดจนคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงานและเอื้อต่อ
การบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ก� ำ หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2560

56

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคาร
ท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบาย กรอบการด� ำ เนิ น การและ
มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งทุ ก ประเภทของธนาคาร
ก� ำ หนดกรอบความเสี่ ย งและขอบเขตความเสี่ ย ง รวมถึ ง ดู แ ล
ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งยังมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด

อ�ำนาจการอนุมัติค่าใช้จ่าย อ�ำนาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการงานของธนาคาร นอกจากนั้นคณะเจ้าที่บริหารมีหน้าที่
เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ท� ำ หน้ า ที่ ดูแ ลและติ ดตามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร ทบทวนนโยบายและระบบบริหาร
ความเสี่ ย งให้ เ พี ย งพอ ตลอดจนวางกรอบการด� ำ เนิ น การใน
การระบุ ประเมิน ดูแล และติดตามระดับความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลและติดตามหน่วยงานภายใน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ด�ำเนินการทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างน้อย
ปีละครั้ง พร้อมเสนอแนะและแสดงความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัตินโยบายเหล่านั้นในล�ำดับต่อไป

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผน
กลยุทธ์ แผนด�ำเนินงานและการน�ำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ง
ผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิ น ของธนาคาร ดั ง นั้ น คณะกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารระดับสูง จึงได้ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์และแผนด�ำเนินงาน
อย่างรอบคอบ ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติ
อาทิ การจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจและจัดการกับปัญหาของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังมีหน้าที่ในการดูแล
ติดตามการด�ำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ภายใต้
ความดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการ
สินเชื่อ คณะกรรมการหลักประกัน เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ท�ำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมทั้งจัดการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุด
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินยังคงมีหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ในการดูแลความเสี่ยง
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับราคาผ่านอนุกรรมการด้านราคา
คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการ
บริหารความเสีย่ ง ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน กระบวนการ
ด�ำเนินงานและระบบรายงานทางการเงิน โดยให้ได้ตามมาตรฐาน
และระเบียบปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จากอ�ำนาจ
อนุ มั ติ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร อาทิ

3) การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

ธนาคารน�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มาใช้ โดยผ่าน
กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 2) การติดตามผลประกอบการ
เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 3) การประเมินผลในภาพรวม
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก 4) การปรับเปลี่ยนและแก้ไข
แผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องตามผลประกอบการและสถานการณ์
ล่าสุด รวมทั้งรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เสนอต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การด�ำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้า
หรือคูส่ ญ
ั ญา ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลงตามสัญญา
ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน
หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ธนาคาร โดยความเสี่ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์
ทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่บนงบดุล (On Balance
Sheet) เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนธุรกรรม
นอกงบดุล (Off Balance Sheet) เช่น หนังสือสัญญาค�้ำประกัน
ประเภทต่างๆ เป็นต้น

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ธนาคารมุ่งรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของสินเชื่อและระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ความท้าทายจาก
ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ธนาคารจึงเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่
กระบวนการเลือกลูกค้า ติดตามความเสี่ยงของลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจาก
ราคาที่ผันผวน ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้แ นวทาง ตลอดจนกระบวนการติดตามหนี้ให้ มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังคงด�ำเนินการต่อเนื่องในการร่วมมือ
กับบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม (บสย.) เพื่อบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต
ธนาคารใช้หลักการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�ำคัญดังนี้
• การก�ำหนดให้กระบวนการด้านสินเชื่อมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
(Check and Balance) โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้านการตลาด
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ ให้แยกออก
จากกันอย่างชัดเจน
• การก�ำหนดระดับอ�ำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง
(Risk-based Authority)
• การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานในการอ�ำนวยสินเชือ่
ภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ซึ่งครอบคลุม
ถึงคุณสมบัตลิ กู ค้าเป้าหมาย เงือ่ นไข วงเงิน หลักประกัน เป็นต้น
• การก�ำหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุม่ ทรัพย์สนิ
ที่จะรับเป็นหลักประกัน สภาพคล่องและอัตราการรับหลักประกัน
ที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต-อ�ำนาจกระท�ำการ
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติอ�ำนาจกระท�ำการของผู้บริหาร
และคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยอ�ำนาจกระท�ำการครอบคลุม
ทั้งอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ อ�ำนาจการรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ
เป็นต้น โดยกระจายอ�ำนาจอนุมัติตามความเหมาะสมและพยายาม
ก�ำหนดให้อ�ำนาจอนุมัติเป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-based
Authority) โดยอ� ำ นาจอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ จะได้ รั บ การก� ำ หนด
ทั้งในรูปองค์คณะและรูปตัวบุคคล ดังนี้
1. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติระดับองค์คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ท�ำหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
แต่ละประเภทตามอ�ำนาจกระท�ำการที่ก�ำหนด
2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติระดับรายบุคคล ธนาคารมีการก�ำหนดผู้มี
อ�ำนาจอนุมัติระดับบุคคลให้เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อภายใต้
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วงเงิ น อนุ มั ติ แ ละอ� ำ นาจกระท�ำ การที่ ธ นาคารก�ำ หนด เพื่ อ
ความคล่องตัวและประสิทธิภาพในกระบวนการสินเชื่อ ซึ่ง
ในการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ จะก� ำ หนดให้ ต ้ อ งมี ก ารอนุ มั ติ ร ่ ว มกั น
อย่างน้อย 2 คน (Co-Sign)
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต–การรายงาน
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตรับผิดชอบการน�ำเสนอ
รายงาน Risk Dashboard ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ โดยรายงานดังกล่าว
จะก�ำหนดตัวชี้วัด (Risk Indicators) ที่ส�ำคัญ และมีการก�ำหนด
Trigger ในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีการก�ำหนดแผน Action Plan
เมื่อตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งถึงจุด Trigger Point
รายงาน Risk Dashboard จะมีตวั ชีว้ ดั ทีบ่ ง่ ชีค้ ณ
ุ ภาพของ Portfolio
เช่น โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตัวด้าน
เครดิต ความเพียงพอของเงินกันส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เป็นต้น รวมถึงการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านเครดิต
(Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุน เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจ
ไม่สามารถช�ำระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุน
ได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่า
ที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ
ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ธนาคารน�ำหลักเกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับ
กระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต ทั้ง Liquidity Coverage
Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เพื่อ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการจัดท�ำรายงาน Liquidity
Risk Dashboard ที่มีการก�ำหนดตัวชี้วัด Risk Indicator และ
Trigger Point ส�ำหรับการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ในแต่ละ Risk Indicator จะมีการจัดท�ำแผน Action Plan ใน
กรณีที่ตัวชี้วัดได้ถึงจุด Trigger Point ด้วย รายงานดังกล่าวจะ
น�ำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
บริหารอย่างสม�่ำเสมอ

รายงานประจ�ำปี 2560
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร มุ่งเน้น
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและกระจายความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ทั้งในส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน
ในส่วนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ธนาคารก�ำหนดให้มีการจัด
ระดับเตือนภัยด้านสภาพคล่อง (Management Action Triggers)
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการส่งสัญญาณให้กบั ผูบ้ ริหาร โดยบริหารควบคู่
กับระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) พร้อมทั้ง
ได้จัดให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency
Funding Plan) เพื่อก�ำหนดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในตลาด ซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องของ
ธนาคาร โดยธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถช�ำระเงินตามภาระผูกพันเมื่อ
ถึงก�ำหนดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งเงินทุนท�ำให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมในเวลาที่ต้องการ รวมทั้งเพื่อให้ธนาคาร
มีสภาพคล่องและผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแต่ละช่วงเวลา
โดยมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ธนาคารมีเครือ่ งมือติดตามความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เช่น อัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ต่อเงินฝาก
การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน และการใช้ Liquidity Gap ติดตาม
กระแสเงินสดรับ/จ่ายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมทัง้ ทดสอบค่าดังกล่าวในภาวะวิกฤต
(Stress Test) เพื่อเตรียมแผนในการหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ
ธนาคารก�ำหนดให้มตี วั บ่งชีค้ วามผิดปกติของสภาพคล่องทางการเงิน
ในระดับสัญญาณเตือนภัยและระดับเพดานความเสี่ยง โดยการ
ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits)
ที่ครอบคลุมทั้งกรณีสถานการณ์ปกติ (Behavioral Scenario)
และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stress Scenario) เพื่อสะท้อนสภาวะ
ตลาดและสถานะของธนาคารในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุม
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องได้ทนั ต่อเหตุการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ธนาคารได้จัดท�ำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่อง
เพื่อรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทั่วไปและภาวะวิกฤตที่ไม่มี
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยการก�ำหนดสมมติฐานที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผู้ฝากเงินในระดับต่างๆ ก�ำหนด
วิธีการรองรับปัญหาสภาพคล่อง โดยมีการก�ำหนดรายละเอียด
การปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอย่าง
ชัดเจน

ในภาพรวม ธนาคารมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระดับต�่ำ โดยมี
นโยบายด�ำรงสภาพคล่องขั้นต�่ำเพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกรรม
ระหว่างวันไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 12 ของเงินฝากรวม ขณะที่เกณฑ์ทั่วไป
ในการด�ำรงสภาพคล่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดอยู่ที่
ร้อยละ 6 นอกจากนี้เงินลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคารอยู่ในพันธบัตร
รัฐบาล หรือที่รัฐบาลค�้ำประกัน ซึ่งอยู่ในความต้องการของตลาด
และมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างใกล้ชิด
และทันต่อเหตุการณ์
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ
ราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อ
รายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
หากพิจารณาตามธุรกรรมของธนาคารในฐานะเป็นธนาคารเพื่อ
รายย่ อ ย ซึ่ ง ไม่ มี น โยบายในการท�ำ ธุ ร กรรมบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า
ธนาคารจะมีความเสี่ยงด้านตลาดจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการ
ธนาคารที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคา
ตราสารในระดับค่อนข้างต�่ำ รวมถึงสินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร
มีการกระจายอายุครบก�ำหนดที่เหมาะสม ในส่วนของเงินลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้
ในการด�ำรงสภาพคล่องตามกฎหมาย รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ที่ดีอย่างใกล้ชิด
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา ธนาคาร
ก�ำหนดนโยบายในการท�ำธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้ง
นโยบายในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยมีคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย
การท�ำธุรกรรม การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลความเสี่ยง
เป็นรายเดือนอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ยง ด้วยการ
ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงและระดับสัญญาณเตือนภัย
ธนาคารมีการด�ำเนินกลยุทธ์ปรับโครงสร้างงบดุลของธนาคารให้
สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตและให้เคลื่อนไหวอยู่ใน
กรอบความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของ
ทิศทางดอกเบี้ยและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน
ความเสี่ ย งให้ ส ะท้ อ นกั บ ความเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด รวมทั้ ง มี ก าร
ติดตามฐานะความเสี่ยงด้วยความถี่มากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีนัยส�ำคัญ พร้อมจัดท�ำ
รายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยและประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
(Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า
ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1-2
ของรายการสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทุ ก ประเภทตามระยะเวลา
นอกจากนี้ ธนาคารมีการจ�ำลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรือ
ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีเสถียรภาพ
ไม่ว่าทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operation Risk)
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ หรือความบกพร่อง
ของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อรายได้จากการด�ำเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร
รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง
หรือถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนับเป็นความเสี่ยงส�ำคัญที่ธนาคารจัด
ให้มีการบริหาร ติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งการ
จัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ธนาคาร รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า อันเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับธนาคารในระยะยาว
นอกจากนั้น ธนาคารยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดท�ำ
รายงาน Operation Risk Dashboard เช่นเดียวกับรายงานความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ รายงานดังกล่าวมีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่ำเสมอ
นอกเหนือจากรายงาน Operation Risk Dashboard แล้ว
ธนาคารยังคงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วย
เครื่องมือต่างๆ ดังนี้
• การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and
Control Self-Assessment: RCSA) เป็นเครื่องมือที่ให้ทุก
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หน่วยงานน�ำไปใช้ในการระบุ ประเมินความเสี่ยง และประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้มี
การก�ำหนดมาตรการควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
ภายในหน่วยงาน
• การจัดท�ำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs)
เป็นเครื่องมือที่ให้ทุกหน่วยงานใช้ในการติดตามความเสี่ยง
(Risk Monitoring) และรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting)
โดย KRIs จะท�ำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early
Warning Signal) ทีจ่ ะช่วยให้หน่วยงานทราบถึงระดับความเสีย่ ง
ที่มีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยอาศัยตัวชี้วัดที่หน่วยงานก�ำหนดขึ้น
ซึ่งจะน�ำไปสู่การค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกัน และ/หรือแก้ไข รวมถึง
ชี้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต เพื่อให้ธนาคารสามารถ
ปรับตัวและป้องกันความเสี่ยงได้ก่อนที่ความเสี่ยงเหล่านั้น
จะเกิดขึ้นจริงและส่งผลเสียต่อธนาคาร
• การจัดการข้อมูลความเสียหายและเหตุการณ์ผดิ ปกติทเี่ กิดจาก
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ (Incident and Loss Management:
ILM) โดยการก�ำกับดูแล ติดตาม ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงาน
ต่างๆ รายงานความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจาก
ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนที่ ก� ำ หนด
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบ
จากความเสียหายที่มีต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้ง
มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล จากการรายงานมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารยังคงครอบคลุมถึงความเสีย่ ง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ธนาคาร
มีการจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้
ครอบคลุมทั้งในส่วนของส�ำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร
รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบและมีระดับความรุนแรง
ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการก�ำหนดศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรองเพิ่มขึ้น
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมั่นใจได้ว่าในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน ธนาคารจะยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้า หรือคู่ค้า
ของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยด�ำเนินการได้ใกล้เคียง
กับภาวะปกติ หรือกลับสู่การด�ำเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งธนาคารมีการทดสอบและทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้น�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ

รายงานประจ�ำปี 2560
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ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Risk)
ธนาคารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและ
หนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ธุรกิจหลักทรัพย์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานก�ำกับและดูแลอยู่ภายใต้กลุ่ม
งานตรวจสอบและก�ำกับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ค�ำแนะน�ำ
ชี้แจงและตรวจสอบกระบวนการท�ำงานของธนาคารให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
(Economy Risk)
ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2560 มีสัญญาณ
การฟื้นตัวจากการขยายตัวที่ชัดเจนมากขึ้น แต่การฟื้นตัวยังคง
จ� ำ กั ด อยู ่ ใ นบางภาคธุ ร กิ จ เท่ า นั้ น ส่ ง ผลกระทบให้ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า
ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ
ธนาคารมีความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ด้อยลง ธนาคารตระหนัก
ถึงความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
แผนก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารยังคงมุ่งเน้นพัฒนาและ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งตอบสนองความ
ท้าทายของคุณภาพสินเชื่อและแผนธุรกิจ ในการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวธนาคารด�ำเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อของลูกค้าทั้ง
ในระดับรายลูกค้า รายอุตสาหกรรม และรายพอร์ตโฟลิโอ เพื่อให้
สามารถเจาะจงลูกค้าเฉพาะบุคคลที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบและมี
แนวโน้มไม่สามารถจัดการกับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ เพื่อหา
มาตรการในการช่วยเหลือได้ทันท่วงที
ในภาพรวมธนาคารด�ำเนินการทดสอบความสามารถในการจัดการ
ผลกระทบในสภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อให้ทราบถึงความ
แข็งแกร่งของระดับเงินทุน ระดับเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทดสอบ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคารต้องปฏิบัติตาม

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security Risk)
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่มา
พร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองได้ทุกที่ทุก
เวลา ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย
ซึ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวไม่มีข้อจ�ำกัดในด้านช่องทางการ
เข้ า ถึ ง มี วิ ธี ก ารหรื อ เทคโนโลยี ที่ ห ลากหลาย เช่ น Mobile
Application, Omni-channel เป็นต้น ปรากฏการณ์นี้ได้รับแรง
เกือ้ หนุนอย่างสูงจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการการเข้าถึง
ได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้เกิดช่องโหว่และความไม่ปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ เมื่อช่องทางในการเข้าถึงมีมากมายหลากหลาย ย่อมท�ำให้
ช่องโหว่และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
แผนการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ
การน�ำแผนงาน Cyber Resilience Management Framework
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะน�ำมาปรับใช้กับธนาคาร โดยแผนงาน
ประกอบไปด้วย
1) การก�ำหนดแนวนโยบาย (Governance) จากส่วนงานการ
ก�ำหนดนโยบาย รวมถึงการแจ้งให้หน่วยงานบริหารดังกล่าว
ทราบถึงสถานะของโครงการ
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Identification) ทั้งในส่วนของ
Hardware Software และ ข้อมูล Database ซึ่งจะประเมิน
ความเสีย่ งในทุกช่วงเวลา แม้แต่ในกรณีทหี่ มดอายุการใช้งานแล้ว
(End of Life or End of Support)
3) การป้องกันและการตรวจสอบ (Protect & Detection) การ
ตรวจสอบติดตาม ทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรม เครื่องมือต่างๆ
การตรวจสอบก่อนการน�ำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่มาใช้
4) การตอบสนองและแผนฟื้นฟู (Response & Recovery)
แผนการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุหรือกรณีฉุกเฉิน
5) การจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management)
การขยายขอบเขต Cyber Resilience Framework ไปยัง
ผู้ให้บริการภายนอกได้จัดท�ำในระดับมาตรฐานเดียวกัน

4) การด�ำรงเงินกองทุน

ธนาคารตระหนักถึงฐานะของเงินทุนของธนาคารในฐานะเป็นภาพ
สะท้อนถึงการมีความมัน่ คงแข็งแกร่งทางการเงิน รวมทัง้ ส่งผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน จึงมีเป้าหมายที่จะด�ำรง
เงินกองทุนให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการก�ำกับดูแลการบริหาร

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ
การด�ำรงเงินกองทุน
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกองทุนของธนาคาร มีสัดส่วน
การด� ำ รงเงิ น กองทุ น รวมต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่
ผ่านมา เป็นร้อยละ 15.87 จากการเพิ่มเงินกองทุน ระดับเงินกองทุน
ของธนาคารสูงกว่าระดับมาตรฐานสากลที่ก�ำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ใน
ก�ำกับดูแลการบริหารเงินกองทุน ที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 9.75
ตารางที่ 1 เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
(ล้านบาท)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
4,919.4
358.3
5,277.7
15.87

นอกจากเงินกองทุน ธนาคารยังคงเสริมความแข็งแกร่งทางการ
เงินจากนโยบายการกันเงินส�ำรองส่วนเกิน เพื่อรองรับสภาวะความ
ผันผวนในอนาคต ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยธนาคารได้ริเริ่มปฏิบัตินับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินส�ำรองส่วนเกินทั้งสิ้น 513.0 ล้านบาท
ตารางที่ 2 ยอดเงินส�ำรองตามเกณฑ์และส�ำรองส่วนเกิน
(ล้านบาท)
เงินส�ำรองตามเกณฑ์
เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม เงินส�ำรองทั้งหมด

3,612.9
313.1
3.926.0
13.80

รายงานประจ�ำปี 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
1,469.7
866.1
513.0
530.6
1,982.7
1,396.7
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน
ได้แก่
(1) นายศิริชัย สาครรัตนกุล
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
(2) Mr.Tan Choon-Hong
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(3) Mr.Stephen Tirador Briones*
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่สรรหา
และคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทน
กรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในต�ำแหน่งที่ต้องขอความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้ง โดยค�ำนึง
ถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการท�ำงานที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลา
เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของธนาคารได้อย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้ยังค�ำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity) หรือความเหมาะสมในต�ำแหน่ง
บริหารด้วย

ส�ำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยมี
การประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทนต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้อง
ออกตามวาระและลาออกระหว่างปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ น�ำเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาน� ำ เสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส�ำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู ้ จั ด การและกรรมการมี อ� ำ นาจกระท� ำ การ ที่ ค ณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารอนุมัตินั้น ได้พิจารณาตามความเหมาะสม
กั บ ภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเชื่ อ มโยงกั บ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร เป้าหมายธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ
และอัตราค่าตอบแทนในธุรกิจเดียวกัน
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนได้ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
กระบวนการสรรหากรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและการก�ำหนด
ค่าตอบแทนมีความโปร่งใส เป็นมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของธนาคาร

นายศิริชัย  สาครรัตนกุล
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

* ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้ง Mr.Stephen Tirador Briones ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทน นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้น

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
5,156,250,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 515,625,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน
5,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุ้น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ธนาคารมีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคาร จ�ำนวน 15,625,000 หน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคารไว้ ดังนี้
“ข้อ 48. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไร
จะกระท�ำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่าย
เงินปันผล เงินก�ำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเงิน
ส�ำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อ
เห็นว่าบริษทั มีกำ� ไรสมควรพอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และเมือ่ ได้จา่ ยปันผลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ปัจจุบันธนาคารไม่มีบริษัทย่อย
ผูุ้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 10 ล�ำดับแรก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ร้อยละ

1. Polaris Capital Investment Limited
2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เจิดสี 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

25.00
11.83
9.49
9.13
9.05
7.64
6.45
4.93
4.52
4.19

การจ่ายเงินปันผลนัน้ ให้กระท�ำภายใน 1 (หนึง่ ) เดือน นับแต่วนั ทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผู ้ ถื อ หุ ้ น และให้ โ ฆษณาค� ำ บอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น ใน
หนังสือพิมพ์ด้วย”

รายงานประจ�ำปี 2560
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ธนาคารเชื่อมั่นในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันและยกระดับการบริหารจัดการของธนาคาร
เพื่อการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งผู้ฝากเงิน คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ รวมถึงสังคมและประเทศชาติ
ดั ง นั้ น ธนาคารจึ ง ได้ เ ผยแพร่ น โยบายการก�ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติเป็นภารกิจและความรับผิดชอบ
ตามที่ระบุในกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และยึดมั่น
ในคุ ณ ค่ า ทั้ ง ยั ง ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยก�ำกับดูแลงานเฉพาะด้านและกลั่นกรองงานดังกล่าวแทนคณะ
กรรมการ พร้อมทั้งด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของธนาคาร โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริม
สนับสนุน และติดตามการด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้
รับการทบทวนปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของธนาคาร
อย่างเหมาะสม
ส�ำหรับโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการธนาคารชุดย่อยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารกิจการ
ธนาคาร ภายใต้ข้อก�ำหนดตามข้อบังคับธนาคาร นโยบายธนาคาร
และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และวิสัยทัศน์ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย
ตลอดจนข้อบังคับของธนาคาร จ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

นายวานิช ไชยวรรณ
			
1. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
4. Mr.Stephen Tirador Briones
5. นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส*
6. Mr.Tan Choon-Hong
7. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
8. นายวิญญู ไชยวรรณ
9. Mr.Roy Agustinus Gunara
นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการธนาคาร
ประธาน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
เลขานุการ

*หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของธนาคารมีอ�ำนาจและ
หน้าที่ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 31. และตามประกาศธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ งโครงสร้ า งคณะกรรมการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ แบ่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
และหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานของธนาคาร ติดตามฐานะและ
ผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
น� ำ ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ ฐานะและการด� ำ เนิ น งานทุ ก ด้ า น
ของธนาคารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่าง
สม�่ำเสมอ
2. ก�ำหนดขอบเขตการมอบอ�ำนาจแก่กรรมการ อนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ธนาคารระดับต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก่อ
ภาระผูกพัน การซื้อขายทรัพย์สินและการท�ำนิติกรรมต่างๆ ใน
ระดับที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
3. ดูแลไม่ให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย โดยกรรมการผู้จัดการ
ต้องน�ำเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ หนังสือเวียนต่างๆ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทันทีที่ได้รับจากทางการและต้องรายงานเกี่ยวกับการ
กระท�ำความผิดในข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ โดย
กรรมการต้องเร่งหาทางแก้ไขมิให้เกิดการกระท�ำผิดอีกต่อไป
จัดให้เจ้าหน้าทีธ่ นาคารท�ำการวิเคราะห์สถานะของลูกหนีส้ นิ เชือ่
และภาระผูกพันต่างๆ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม�่ำเสมอและในกรณีที่ลูกหนี้ประสบปัญหาต้องก�ำหนด
แนวทางการแก้ไข รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�ำ
ติดตามผลการตรวจสอบค�ำสัง่ การของธนาคารแห่งประเทศไทย
และรายงานต่างๆ ของผูส้ อบบัญชีภายนอก ตลอดจนผูต้ รวจสอบ
กิจการภายในทุกครัง้ รวมถึงก�ำชับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ การ
หรือแก้ไขข้อผิดพลาด อย่างเคร่งครัด
ศึกษาและท�ำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติก�ำหนด
แนวความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
บริษัทจ�ำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมาย
แพ่งพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พระราช
บัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กฎหมาย ประกาศ
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
ก� ำ หนดทิ ศ ทางและเป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นภาพรวมของ
ธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน
แผนงานและงบประมาณของธนาคารตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
ก�ำกับควบคุมดูแลให้มีการบริหารงานตามนโยบายที่ก�ำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรม
ทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
ติดตามการด�ำเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการด�ำเนินกิจการตาม
กฎหมาย และนโยบายที่วางไว้
ดูแลฝ่ายจัดการให้สามารถจัดการงานของธนาคารและแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อบริหารงานภายในธนาคาร
ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยจั ดการรายงานเรื่ อ งส� ำ คั ญ ของธนาคารต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดนโยบาย กระบวนการและควบคุม
การบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้าน
สินเชื่อ ด้านตลาดและการลงทุน ด้านสภาพคล่อง ด้านการ

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

65

ปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมายและกลยุทธ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ธนาคารต้ อ งท� ำ หน้ า ที่ อ นุ มั ติ น โยบายและทบทวนกลยุ ท ธ์
นโยบาย การปฏิบตั จิ ริง รวมถึงนโยบายดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ซึ่งครอบคลุมถึง
การเปลี่ ย นแปลงที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้แต่งตั้งขึ้น
ดูแลให้ธนาคารก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและ
การลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงานจากผู้สอบบัญชี
ภายนอกและข้ อ คิ ด เห็ น จากฝ่ า ยจั ด การของธนาคารต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร โดยฝ่ายจัดการของธนาคารอาจต้อง
ชีแ้ จงต่อคณะกรรมการธนาคารหากกระบวนการจัดส่งรายงาน
เกิดความล่าช้ามาก
จัดให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยให้ความส�ำคัญต่อสัดส่วน
หรือจ�ำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคาร
ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอส�ำหรับการ
ปฏิบัติตามอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ ตลอดจนการออกระเบียบ ค�ำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศ และจัดท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจแจ้งแก่บุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมและ
ความจ�ำเป็นของธนาคาร เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ เช่น คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธาน
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการ
3. Mr.Stephen Tirador Briones
กรรมการ
นายรงค์ หิรัญพานิช
เลขานุการ

รายงานประจ�ำปี 2560
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคาร ให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและถูกต้องครบถ้วน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ของธนาคารให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริ ห ารของธนาคารให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ข้อบังคับภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิชย์
ค�ำสั่งและค�ำแนะน�ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและส่งเสริม
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและ
วิธีการบริหารความเสี่ยง
5. พิจารณาคัดเลือก ก�ำหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพและเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมทั้งผดุงความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
6. อนุมัติและทบทวนแผนงานของหน่วยงานด้านตรวจสอบและ
ก�ำกับ รวมถึงนโยบายและกฎบัตร
7. พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานด้านตรวจสอบและก�ำกับ
พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ หรือ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบตั งิ าน หรือการบริหารงาน
ของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อมิให้ธนาคารเกิดความเสียหาย
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวโยงกับผู้บริหาร หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้มีความโปร่งใสและครบถ้วน
9. ดูแลงานด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบ
10. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของผู้บริหารหน่วยงาน
ด้านตรวจสอบและก�ำกับ
11. ก�ำหนดโครงสร้างและอัตราก�ำลังของหน่วยงานด้านตรวจสอบ
และก�ำกับ
12. จั ดท� ำ รายงานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
13. รายงานต่ อ คณะกรรมการของธนาคาร เพื่ อ ด� ำ เนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระท�ำที่ทุจริตหรือผิดกฎหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบร่วมกัน เช่น สอบทานนโยบายการบริหาร
ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของผู้บริหารและสอบทานรายงานส�ำคัญที่ต้องเสนอ
ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด
15. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
ประธาน
2. Mr.Stephen Tirador Briones* กรรมการ
3. Mr.Tan Choon-Hong
กรรมการ
นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์
เลขานุการ
*หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา จ่ายค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้ง
น�ำเสนอนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณี
ที่ได้รับการร้องขอ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
2.1 กรรมการของธนาคาร
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับมอบอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
ของธนาคาร
2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดู แ ลให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคารได้ รั บ
ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี
ต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. ดูแลให้คณะกรรมการของธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบ
ที่ เ หมาะสมกั บ โครงสร้ า งธนาคาร พร้ อ มทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย น
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�ำปี โดยต้องค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของ
ส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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6. เปิ ด เผยนโยบายและรายละเอี ย ดของกระบวนการสรรหา
การก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 6 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธาน
2. Mr.Roy Agustinus Gunara
รองประธาน
3. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
กรรมการ
5. นายกมลภู ปาลิภาพงศ์
กรรมการ
6. Mr.David Jeffrey Stone
กรรมการ
7. Mr.Christopher Tsz Ying Chan กรรมการ
8. นายนาธัส กฤตวรานนท์
กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ
เลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กลั่นกรองแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ซึ่งฝ่ายจัดการน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร
2. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุทธ์
แผนธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. ควบคุมการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ธนาคารก�ำหนด
4. พิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมต่างๆ ตามกรอบอ�ำนาจทีค่ ณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนด
5. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืม หรือการออกตราสารเพื่อการระดม
เงินทุนระยะยาวส�ำหรับการประกอบกิจการ
6. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
และค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในวงเงินตามที่คณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนด
7. พิจารณากลัน่ กรองขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ิ รวมทัง้ นโยบายต่างๆ
ในการด�ำเนินงานของธนาคาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณา
8. พิจารณาด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและผู้บริหาร
จ�ำนวน 9 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธาน
2. Mr.Roy Agustinus Gunara
รองประธาน
3. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
กรรมการ
5. Mr.David Jeffrey Stone
กรรมการ
6. Mr.Christopher Tsz Ying Chan กรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย
กรรมการ
8. นายนาธัส กฤตวรานนท์
กรรมการ
9. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ
เลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ รั บ การก�ำ หนดคุ ณ สมบั ติ
และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยก�ำหนดในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริม
ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. ก�ำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
เพื่ อ เสนอคณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาในเรื่ อ งของ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต
ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
2. ก�ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความเสี่ยง
ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน
และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด โดยพิจารณาอนุมตั กิ ารจัด
ระดับความเสี่ยง กระบวนการติดตามความเสี่ยงและจัดให้มี
มาตรการป้องกันแก้ไขและควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ก�ำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. พิจารณาเห็นชอบนโยบายและอนุมัติกรอบการจัดท�ำแผน
รองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan)
5. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอในสิ่งที่
ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�ำปี 2560
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6. ดูแลทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ เช่น บุคลากรในหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและ
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ควบคุมความเสี่ยง การปรับปรุงระบบงาน
เพื่อให้รองรับการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ
7. พิจารณาด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
8. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่
ด�ำเนินการจัดท�ำ วิเคราะห์ข้อมูล หรือการอื่นใดภายใต้กรอบ
อ�ำนาจของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
9. พิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
10. พิจารณาอนุมัติการออก Product Program ใหม่ การทบทวน
และการต่ออายุ Product Program ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
และผลิตภัณฑ์อื่น ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก เงินลงทุน
และการระดมทุน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาและด�ำเนินการ
ในหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในธนาคารให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว
และรองรับการด�ำเนินกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร ปัจจุบันประกอบ
ด้วย 10 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
2. คณะอนุกรรมการอัตราดอกเบี้ย
3. คณะกรรมการ IT Steering
4. คณะกรรมการจัดซื้อ
5. คณะกรรมการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร
6. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 1
7. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2
8. คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้
9. คณะกรรมการหลักประกันและคณะอนุกรรมการหลักประกัน
อีก 2 คณะ
10. คณะกรรมการแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

3. กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ: กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วน
ร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างอิสระ กรรมการอิสระ
ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 อาจแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
กรรมการอิสระตามประกาศดังกล่าว ก�ำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ
หรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อื่ น ท� ำ นองเดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น ผลให้ ผู ้ ข อ
อนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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(5)

(6)

(7)
(8)

ก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วน
ผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทน
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไป
ตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
กรรมการอิสระของธนาคาร มีจ�ำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
3. นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส*
4. Mr.Stephen Tirador Briones
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4. ค่าตอบแทนของกรรมการ

4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานตั้งแต่ระดับต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการขึ้นไป โดยมีการจัดการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการก�ำกับการท�ำงานของธนาคาร ค�ำนึงถึง
ผลประกอบการของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมและต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก�ำหนด
4.2 การจ่ายค่าตอบแทน
4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1. ส�ำหรับกรรมการ ก�ำหนดเป็น 3 ส่วน ดังนี้
		 1) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายให้กรรมการที่ด�ำรง
			 ต�ำแหน่ง ดังนี้
			 • ประธานกรรมการธนาคาร
			 • ประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ได้ แ ก่
				 คณะกรรมการตรวจสอบ
		 2) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้แก่กรรมการตามจ�ำนวนครั้ง
			 ที่เข้าร่วมประชุม
		 3) เงินบ�ำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายบ�ำเหน็จ
			 กรรมการ ดังนี้
			 • ธนาคารต้องมีผลก�ำไรจากการประกอบการ และ
			 • ธนาคารต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
		 4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
			 ก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอนวางเป็นหลักเกณฑ์และ
			 จะก�ำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป
2. ส�ำหรับพนักงานตั้งแต่ระดับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการขึ้นไป
		 ประกอบด้วย เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส หรือเงินรางวัล
		 และค่าใช้จ่ายประจ�ำเดือน ได้แก่ ค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าน�้ำมัน
		 ค่าโทรศัพท์
4.2.2 ค่าตอบแทนอื่นเป็นไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่
		
ธนาคารก�ำหนด ได้แก่
			 • ค่าเบีย้ เลีย้ ง / ค่าทีพ
่ กั / ค่าพาหนะส�ำหรับการเดินทาง
				 ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ
			 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
				 ประจ�ำปี ประกันชีวิต

*หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560

รายงานประจ�ำปี 2560
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่น
ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2560 เป็นเงินรวม 4,050,000 บาท
คณะกรรมการ
1. นายวานิช ไชยวรรณ
2. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
3. นายธีระพล ปุสสเด็จ
4. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
5. นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส
6. Mr.Stephen Tirador Briones
7. Mr.Tan Choon-Hong
8. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
9. นายวิญญู ไชยวรรณ
10. Mr.Roy Agustinus Gunara
รวม
หมายเหตุ

คณะเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาฯ

1,200,000
360,000
360,000
300,000
300,000
270,000
2,790,000

-

720,000
240,000
220,000
1,180,000

50,000
30,000
80,000

รวม
1,200,000
1,080,000
650,000
300,000
520,000
300,000
4,050,000

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

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารในปี 2560

ตารางแสดงผลตอบแทนพิเศษในปี 2560

ประเภท

ประเภท

ค่าตอบแทนรายเดือน
เงินสมทบเข้ากองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม
รวม

จ�ำนวนคน จ�ำนวนเงิน (บาท)
3
2

39,054,328.40
1,352,400

2

18,000

3

40,424,728.40

ผลตอบแทนพิเศษ
รวม

จ�ำนวนคน จ�ำนวนเงิน (บาท)
6
6

1,400,000
1,400,000

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีหุ้น/ หุ้นกู้ ในปี 2560
ประเภท
หุ้น/ หุ้นกู้
รวม

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนคน จ�ำนวนเงิน (บาท)
-

-
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ตารางแสดงค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินในปี 2560
ประเภท
ประกันชีวิต
รวม

จ�ำนวนคน จ�ำนวนเงิน (บาท)
4
4

14,400
14,400

5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารได้ตระหนักถึงการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงบทบาทและสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ บนหลักการของ
ความเป็ น ธรรมโดยปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยเสริม
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า แก่ อ งค์ ก รให้ มี ฐ านทางการเงิ น ที่ มั่ น คง
อย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานสร้างผลประกอบการให้เติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นธนาคาร
ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการและมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ พร้อม
ดูแลและด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจที่ดี
พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าในการขับเคลื่อนความส�ำเร็จขององค์กร ด้วยการดูแลและ
ส่ ง เสริมคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ ข องพนักงาน พร้ อ มสร้ า ง
บรรยากาศในการท�ำงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
รวมทั้ ง การพั ฒ นาอบรมความรู ้ ค วามสามารถของพนั ก งาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานและ
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภายใต้
การจัดสรรผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน
ลูกค้า
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่มาจากใจของพนักงาน ด้วยความมุ่งมั่นการให้บริการทางการเงิน
ที่มีคุณภาพและความรวดเร็ว ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพันธ์
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อันดีกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อการเติบโตและ
ความส�ำเร็จของธนาคาร
คู่ค้า
ธนาคารมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ สมอภาคเป็ น ธรรมและยึ ด มั่ น ในความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อคู่ค้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร โดยให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกิจในระยะยาวร่วมกัน
อย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และความร่ ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ น
การด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันการด�ำเนินงานของธนาคาร
ให้ประสบผลส�ำเร็จ
เจ้าหนี้
ธนาคารถื อ ปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เจ้ า หนี้ ต ามกฎหมายและ
ข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยด�ำเนินการตามนโยบายและเงื่อนไข
การควบคุมดูแลให้มีการช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้
เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด พร้อม
ด�ำเนินการสร้างความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ที่ดีของธนาคาร
หน่วยงานราชการ
ธนาคารมุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ/หรื อ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม โดยเฉพาะคนไทยในระดับฐานรากผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคม เช่น โครงการไทยเครดิต คืนผืนทรายให้กับชายหาดชะอ�ำ
(TCRB Beach Clean Up) ซึ่งธนาคารร่วมกับเทศบาลเมือง
ชะอ�ำน�ำทีมพนักงานบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
จ�ำนวน 300 คน ลงพื้นที่เก็บขยะและท�ำความสะอาดชายหาดชะอ�ำ
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงานและสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร และ
การประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจ
ที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ในโครงการ “คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น”
โดยมอบรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000 บาท
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6. การประชุม
รายชื่อ
1. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
4. Mr.Stephen Tirador Briones
5. นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส
6. Mr.Tan Choon-Hong
7. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
8. นายวิญญู ไชยวรรณ
9. Mr.Roy Agustinus Gunara

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะเจ้าหน้าที่
บริหาร

12/12
12/12
12/12
10/12
10/10
9/12
12/12
12/12
12/12

11/12
12/12

คณะกรรมการมุ่งมั่นส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้าน
จริยธรรมในด้านต่างๆ เพื่อรักษาเกียรติคุณและชื่อเสียงของ
ธนาคาร อันน�ำไปสู่ความเชื่อถือและความไว้วางใจ พร้อมสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้กับอุตสาหกรรมธนาคาร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งกรรมการและพนักงานธนาคารทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้มีการตกลงร่วมกันกับธนาคารสมาชิกในสมาคม
ธนาคารไทย โดยการจัดท�ำคู่มือหลักการด้านจรรยาบรรณมอบให้
แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรเพื่อศึกษาและต้องถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ทั้งในส่วนที่พึงปฏิบัติต่อสังคม ลูกค้า และองค์กร ดังนี้
• การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนนโยบายการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึง การต่ อ ต้า นการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
• การมีส่วนร่วมในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการกระท�ำ อันน�ำมา
ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยึดมั่นในมาตรฐานของผู้ประกอบ
วิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญ และความระมัดระวัง
รอบคอบอย่างเต็มความสามารถ
• การเก็บรักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็น
ความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น

คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบ และก�ำหนดค่าตอบแทน
12/12
12/12
11/12
-

2/2
2/2
-

8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธนาคารได้จัดให้มีมาตรการในการบริหารจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
8.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารจัดให้มีมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขาย
เช่า ให้เช่าทรัพย์สิน และให้มีการเปิดเผย/ รายงานธุรกรรมของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลจากต�ำแหน่ง หน้าที่ หรือ
การปฏิบัติงาน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
8.2 การท� ำ ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งและรายการที่
เกี่ยวโยงกัน
8.2.1 การเข้าท�ำรายการระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ แ ละบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งไม่ มี
ลักษณะถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาคารไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
8.2.2 พนักงานธนาคารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมใด ต้องไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
พิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของธนาคารอย่างเต็มที่
8.2.3 ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ก�ำหนดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพือ่ ประโยชน์
ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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8.3 การรับและให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ
พนักงานทุกระดับต้องไม่ติดสินบน น�ำเสนอผลตอบแทน หรือ
เรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
กับลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้
เกิดอิทธิพลต่อการใช้วิจารณญาณที่เป็นกลางในการตัดสินใจ
หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการกระท�ำในหน้าที่ของผู้อื่น หรือท�ำให้
ได้มาซึ่งประโยชน์อันไม่สมควร

9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ด้วยการก�ำหนด
เป็นนโยบายหลักในการสร้างระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอ รวมทัง้ การพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เนื่องจากธนาคารตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในที่ดี
และเหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการปฏิบัติงานในทุกส่วนของ
ธนาคาร ซึ่งน�ำไปสู่ผลประกอบการที่ดีและความเจริญก้าวหน้าของ
ธนาคารให้มีความยั่งยืน โดยสาระส�ำคัญของระบบการควบคุม
ภายในที่ธนาคารได้ก�ำหนดไว้มีดังนี้
1. การจัดโครงสร้างองค์กรของธนาคารทีช่ ดั เจนและสอดคล้องกับ
ขนาดของธนาคารและเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
งานของกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ ตลอดจนท�ำงานใกล้ชิด
กับผูส้ อบบัญชีของธนาคาร ซึง่ เน้นการพิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน การก�ำกับ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของทางการและทบทวนสอบทานนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูล
3. ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสีย่ งเป็นอย่างยิง่
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายงานบริหาร
ความเสี่ยงที่มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ และ
ติดตามให้ธนาคารมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด โดยมีการรายงานผลการวิเคราะห์
และติ ดตามดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกเดือน
4. ธนาคารมีระเบียบการปฏิบตั งิ านทีก่ ำ� หนดอ�ำนาจตลอดจนความ
รับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ รวมถึง
กระบวนการควบคุ ม ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการปฏิ บั ติ ง าน
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติ
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ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเพื่อการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมและมีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามได้อย่างไม่ผิดพลาด
5. ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ใช้สนับสนุนข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก�ำหนดและให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ
ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถให้ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ที่มีประโยชน์ มีความถูกต้องครบถ้วนต่อการตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
6. กลุ่มตรวจสอบและก�ำกับมีหน้าที่ตรวจสอบและก�ำกับการ
ปฏิบตั งิ านของธนาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามฐาน
ความเสีย่ งของงาน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบาย
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เป็นแนวทางในการก�ำกับและ
ตรวจสอบ โดยกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับมีความอิสระในการ
ปฏิบัติงานจากฝ่ายจัดการ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

10. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดย
มอบหมายให้มีการก�ำกับตรวจสอบและก�ำกับการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร ภายใต้กฎเกณฑ์ของธนาคารและนโยบายระเบียบปฏิบัติ
ของธนาคาร ด้วยการก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารอย่างครบถ้วนและโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการด�ำรง
เงินกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดยมีการเผยแพร่ผา่ นสือ่ มวลชน
และเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tcrbank.com พร้อมทั้งเปิดเผย
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ในรายงานประจ�ำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของธนาคารเช่นเดียวกัน

11. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ธนาคารมุง่ เน้นการให้บริการ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเปรียบเสมือน
หัวใจในการด�ำเนินงานของธนาคาร ภายใต้ปรัชญา “ทุ่มเทด้วยใจ
ฉับไว ไว้วางใจได้” เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

บริการทางการเงินที่หลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดและ
รักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า โดยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ถือเป็นกระบวนการส�ำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้ธนาคาร
สามารถสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งธนาคารยึดมั่นบนหลักการ
4R ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อันยั่งยืนในระยะยาว ดังนี้
Retention
การรั ก ษาฐานลู ก ค้ า เดิ ม ด้ ว ยการน� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์และการบริการอันหลากหลายของ
ธนาคารให้ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
Relationship การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกคน
พร้อมตอบสนองทุกความต้องการให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
Referral
การได้รับการยอมรับจากลูกค้า พร้อมบอกต่อ
ความประทับใจที่ได้รับไปยังบุคคลรอบข้าง
Recovery
การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมีกระบวนการที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการให้บริการ
ตามปรัชญาของธนาคาร

12. การรับเรื่องร้องเรียน

ธนาคารจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม พร้อมเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้
อย่างเคร่งครัด เพราะธนาคารยึดมั่นในปรัชญาการบริการ “ทุ่มเท
ด้วยใจ ฉับไว ไว้วางใจได้” ซึ่งลูกค้าทุกคนของธนาคารล้วนมีความ
ส�ำคัญและต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกัน
ขณะเดียวกันธนาคารยังตระหนักดีว่า ทุกความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ
และค� ำ ติ ช มเกิ ดจากความปรารถนาดี ข องลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการให้
ธนาคารพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองได้ตรงใจลูกค้า
ซึ่งต้องสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค�ำแนะน�ำหรือติชม ดังนั้น ธนาคาร
จึงให้ความส�ำคัญกับกระบวนการแก้ไขอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิด
ช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอแนะหรือให้ค�ำติชมได้โดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หรือ
ช่องทางสังคมออนไลน์ของธนาคาร เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และน�ำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการบริการของ
ธนาคารให้ดียิ่งขึ้น

13. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การปรับปรุงระบบงาน
ในปี 2559 สู ่ ค วามเปลี่ ย นแปลงภายในหน่ ว ยงานการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด�ำเนินงาน
อย่างมีนัยส�ำคัญ ส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาคุณภาพและ
ความรวดเร็วในการให้บริการ สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปี 2560
นอกจากนั้น ธนาคารยังเชื่อมั่นในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
องค์รวมภายในองค์กรผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรของ
ธนาคารด้านต่างๆ โดยในปี 2560 ได้มีการใช้งบประมาณด้าน
ดังกล่าวมากขึ้น 85% พร้อมเพิ่มงบประมาณและจัดหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องถึงปี 2562 โดยเฉพาะเรื่อง Service Excellence เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ในความส�ำคัญของการส่งมอบการบริการที่ดี
จากภายในองค์กรถึงลูกค้าภายนอกองค์กร อันจะน�ำไปสู่ความ
ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกันธนาคารยังส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และความ
เข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้า การสร้างบุคลิกภาพที่ดีและวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้อง
กับค่านิยมหลักและแนวทางการด�ำเนินงานของธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงาน
สู่การบริหารจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ
ทางการเงินอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ก�ำกับสถาบันการเงินของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

14. นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ

ธนาคารมีความตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรมตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ทั้งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น�ำไปสู่การเป็นองค์กรที่
มีบรรษัทภิบาลที่ดี พร้อมยกระดับการดูแลกิจการของธนาคารให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยก�ำหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล กรอบของ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

1. จัดให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร ตลอดจนหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของพนักงานเอง
2. จัดให้มีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถท�ำ
หน้าที่ได้อย่างอิสระจากการบริหารจัดการของธนาคาร รวมถึง
มีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ให้กับหน่วยงาน
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
3. จัดให้มีการก�ำกับดูแล เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ โดยให้มีการบริหาร
จัดการพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันภายใต้
กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
4. จัดให้มีการด�ำเนินการทางวินัยกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลักษณะ
การกระท�ำความผิด ด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่
เลือกปฏิบัติ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินของธนาคาร
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติ
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ และเหมาะสมตามหลั ก ความระมั ด ระวั ง และ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ซึ่งงบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เพื่ อ ให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า ธนาคารมี ฐ านะมั่ น คงและสามารถป้ อ งกั น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
กรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการเปิดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แ สดงความเห็น เกี่ย วกับ เรื่อ ง
ดังกล่าวตามที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ให้ มี แ ละด� ำ รงไว้ ซึ่ ง ระบบบริ ห าร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก�ำกับ
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และการก�ำกับดูแลทีเ่ หมาะสม มีธรรมาภิบาล
และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการเงิน
มีความถูกต้องครบถ้วน แสดงให้เห็นฐานะการเงินโดยถูกต้อง

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ธนาคารได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลด้วยความโปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน
ของธนาคารส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบ
3. Mr.Stephen Tirador Briones กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายรงค์ หิรัญพานิช ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ก� ำ หนดโดย
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และได้รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน ผลงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ�ำงวดครึ่งปี
และประจ�ำปี ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณา
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูล ความเพียงพอ
ของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตลอดจนพิ จ ารณาการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้สอบบัญชี ในเรื่องการสอบบัญชี การพิจารณาความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
และแผนในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ

2. การสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในและการก� ำ กั บ ดู แ ล
งานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และได้ก�ำกับดูแลการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
และได้ ดูแ ลให้ ฝ ่ า ยตรวจสอบภายในมี บุ ค ลากรที่ เ หมาะสมและ
เพี ย งพอ ตลอดจนให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งอิ ส ระจาก
ฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำงานใกล้ชิด
กับผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ตรวจการสถาบัน
การเงิน) และผู้สอบบัญชี
3. การก�ำกับดูแลงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปีและติดตามงานการก�ำกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ ธ นาคารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ของทางการ
4. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารความเสี่ยง
ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารใน
ด้านต่างๆ มีความเหมาะสม และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
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5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล
ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และเป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลและสอบทานตามประเด็น
ต่างๆ ข้างต้นมีความเห็นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของ
ธนาคารมี น โยบายก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของธนาคารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระและมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมี ก ารสอบทาน
สินเชื่อและก�ำกับการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายที่ธนาคาร
ก�ำหนด และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ของทางการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำกัด (ธนาคาร) แสดงฐานะการเงินของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินของธนาคารประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดเหล่ า นี้ ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐาน
การสอบบั ญ ชี ที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อ ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น
เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ท�ำ งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่กรรมการ
มีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการก�ำกับดูแล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจ�ำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงิน
คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
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ความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบ และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารจากหลักฐานการสอบบัญชี
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ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม
รวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ว่ า งบการเงิ น แสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่
ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้ ง หมด ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่ บุ ค คล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

บุญเลิศ  กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายงานประจ�ำปี 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

7
8

520,849
4,684,413
1,478,957

441,572
2,288,874
2,905,874

39,497,525
211,445

34,283,858
167,565

39,708,970
(1,745,053)
(237,655)

34,451,423
(1,206,033)
(190,642)

37,726,262

33,054,748

63,714
263,888
124,906
132,565
234,092

15,967
163,846
111,617
128,730
223,133

45,229,646

39,334,361

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

9

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

10
11

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ

12
13
14
15
16

รวมสินทรัพย์

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

17
18
19
20

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 515,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 412,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
รวมส่วนของธนาคาร
รวมส่วนของเจ้าของ

พ.ศ. 2559
พันบาท

37,876,754
1,099,530
78,272
65,590
607,526
39,727,672

32,905,104
1,792,660
93,241
50,956
527,973
35,369,934

22
5,156,250
4,125,000
5,000,000

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

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

พ.ศ. 2560
พันบาท

21

18,675
2,388

4,000,000
15,412
(36)

23

2,300
478,611
5,501,974
5,501,974

2,300
(53,249)
3,964,427
3,964,427

45,229,646

39,334,361

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2560
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบก� ำไรขาดทุ น
และก� ำไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่น
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

27
28

3,952,523
(805,987)
3,146,536

2,957,258
(745,918)
2,211,340

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

29
29

266,513
(120,857)
145,656

245,921
(69,884)
176,037

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน

30

6,798
26
54,953
3,353,969

2,683
86
22,817
2,412,963

(1,379,124)
(9,713)
(290,001)
(126,524)
(193,556)
(1,998,918)

(1,080,953)
(10,570)
(253,786)
(90,227)
(94,917)
(1,530,453)

31

(693,009)

(475,931)

32

662,042
(130,746)
531,296

406,579
(80,158)
326,421

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบก� ำไรขาดทุ น
และก� ำไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่น (ต่ อ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

705

(1,384)

(141)

276

564

(1,108)

3,030

(3,813)

(606)

763

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

2,424

(3,050)

รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ

2,988

(4,158)

534,284

322,263

1.11

0.82

หมายเหตุ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นธนาคาร
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

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

36

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2560

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

22
21
5,000,000

4,000,000
1,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิ่มหุ้นสามัญ
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

4,000,000
4,000,000

21

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ
พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18,675

15,412
3,263
-

15,412

11,987
3,425
-

ส�ำรอง
การจ่าย
โดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์
พันบาท

2,388

(36)
2,424

(36)

3,014
(3,050)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน (ต�่ำกว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
พันบาท

2,300

2,300
-

2,300

2,300
-

478,611

(53,249)
531,860

(53,249)

(378,562)
325,313

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนส�ำรอง
จัดสรร
ตามกฎหมาย
(ขาดทุน)
พันบาท
พันบาท

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ ้าของ

5,501,974

3,964,427
1,000,000
3,263
534,284

3,964,427

3,638,739
3,425
322,263

รวม
พันบาท
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งบกระแสเงินสด
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ส่วนเกิน (ส่วนต�่ำ) กว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจ�ำหน่ายสุทธิ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนใหม่
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
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
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2560

31
30

31

19

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

662,042

406,579

645,996
70,894
(9,792)
(6,798)
(4,841)
432
1,167
608
47,013
17,335
2,482
3,263
(3,146,536)
3,915,604
(835,013)
(26)
26
(100,625)

422,288
51,002
4,287
(2,683)
(6,579)
5,179
53,643
9,434
6,334
3,425
(2,211,340)
2,940,843
(705,197)
(86)
86
(76,355)

1,263,231

900,860

(2,395,539)
(5,327,210)
(42,906)
(19,844)

(838,692)
(6,524,563)
21,000
3,946
(87,695)

4,971,650
(693,130)
(14,969)
(4,477)
72,170
(2,191,024)

6,339,732
(205,956)
45,548
69,567
(276,253)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

(3,124,130)
4,570,667
(149,827)
306
(26,715)

(3,869,829)
4,123,317
(37,495)
49
(11,395)

1,270,301

204,647

1,000,000

-

1,000,000

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

79,277
441,572

(71,606)
513,178

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

520,849

441,572

3,030
104,964
1,834
10,184

(3,813)
80,144
3,287
2,149

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

22

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับช�ำระหนี้
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

12

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการบัญชี
การบริหารความเสี่ยง
ประมาณการและข้อสมมติฐานทางการบัญชีที่ส�ำคัญ
การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
มูลค่ายุติธรรม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ประมาณการหนี้สิน

90
90
102
108
110
111
115
115
117
123
123
124
125
127
128
129
130
130
131

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

รายงานประจ�ำปี 2560

สารบัญ

หน้า

หนี้สินอื่น
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัด
เงินกองทุนที่ต้องด�ำรงไว้ตามกฎหมาย
ฐานะและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
จ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้
ภาระผูกพันในสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการ
ก�ำไรต่อหุ้น

133
134
135
136
136
137
138
139
139
140
140
141
141
142
143
146
146
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1 ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่
6 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ธนาคารได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังในการด�ำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และได้เปิดด�ำเนินการ
เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิมชื่อ
“บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จ�ำกัด (มหาชน) เป็น “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)”
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคาร ไทยประกันชีวิต เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก และอาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 1 ชั้น 7 ชั้น 10 ชั้น 17 ชั้น 25
ชั้น 26 ชั้น 37 และชั้น 41 เลขที่ 121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ธุรกิจหลักของธนาคารคือ การให้บริการทางการเงิน ภายในขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารอยู่ระหว่างด�ำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะท�ำให้บริษัท วี เอ็น บี
โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 59.97 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
งบการเงินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 การแสดงรายการในงบการเงินหลัก
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแส
เงินสด) ได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส.21/2558 เรื่อง “การจัดท�ำและ
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบาย
การบัญชีในล�ำดับต่อไป
สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินคือเงินบาท
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ีส�ำคัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�ำขึ้นตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของธนาคารไปถือปฏิบัติ ธนาคารเปิดเผย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงิน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคาร

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อธนาคาร มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
- ความมีสาระส�ำคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ท�ำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรายการ
ได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงิน
หรือผลการด�ำเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจ�ำเป็นต้องแสดงแยกจากกัน
หากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของ
การใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ�ำเป็นต้องเรียงล�ำดับตามล�ำดับการแสดง
รายการในงบการเงิน
- รายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจาก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ ได้ก�ำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นส�ำหรับ
การเลือกใช้อัตราคิดลดส�ำหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สิน โดยพิจารณา
จากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นส�ำคัญ ไม่ใช่พิจารณา
จากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือได้ก�ำหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมาย
ของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือที่อื่นในรายงาน
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ทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยัง
รายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้นในลักษณะ
และเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
ผู้บริหารของธนาคารได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและ
การตีความดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินที่น�ำเสนอ
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�ำคัญและไม่มีผลกระทบต่อธนาคาร มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�ำคัญมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 48 ฉบับ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารได้
ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินที่น�ำเสนอ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญและเกี่ยวข้องกับธนาคาร ธนาคารไม่ได้นำ�มาตรฐาน

ที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีส�ำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กรณีมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจ�ำนวนต�่ำกว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
- กรณีสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต�่ำกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
จะถือว่ามีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ในมูลค่าที่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของก�ำไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่ก�ำหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้อง
น�ำไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณก�ำไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ�ำนวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หักภาษีนั้น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตาม
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ผู้บริหารของธนาคารได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อธนาคาร ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
2.3 การรับรู้รายได้

(ก) รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี้ ส�ำหรับลูกหนี้ที่ค้างช�ำระดอกเบี้ยเกินกว่า
สามเดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการช�ำระหนี้ โดยจะใช้เกณฑ์การรับช�ำระเงินแทน และ
ธนาคารยังได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�ำหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช�ำระดังกล่าวที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้ว
ออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่
เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
ธนาคารรับรู้รายได้ส�ำหรับลูกหนี้ภายหลังปรับโครงสร้างใหม่ตามเกณฑ์เงินสด
(ข) รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยรับโอนลูกหนี้ (แฟ็กเตอริง)
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริง
ที่ผิดนัดช�ำระนับแต่วันที่ครบก�ำหนดช�ำระเกินกว่าสามเดือนโดยจะใช้เกณฑ์การรับช�ำระเงินแทน
ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�ำหรับดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี
เมื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชำ� ระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยัง
คงค้างครบถ้วนแล้ว
(ค) รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่ง
รายได้จากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามงวดที่ถึงก�ำหนดช�ำระด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายได้
ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่ค้างช�ำระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบก�ำหนดช�ำระรับรู้ตามเกณฑ์การรับช�ำระเงิน
ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�ำหรับดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี
เมื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
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(ง) รายได้ดอกเบี้ย ส่วนลดและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือตามเกณฑ์คงค้าง และรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ส่วนลดรับล่วงหน้าจากการซื้อลดตั๋วเงินและรายได้รับล่วงหน้าอื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
(จ) ค่าธรรมเนียม และบริการ
ธนาคารรับรู้ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
(ฉ) ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว
(ช) ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ่ายช�ำระเงิน
(ซ) รายได้ค่านายหน้า
ธนาคารรับรู้รายได้ค่านายหน้าโดยวิธีเกณฑ์คงค้าง
(ฒ) รายได้อื่น
ธนาคารรับรู้รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

(ก) ค่าใช้จ่าย
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
(ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มท�ำสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่ง
ธนาคารบันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกท�ำสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งส�ำหรับสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งที่ท�ำ
ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อและทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยแสดง
หักจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและลีสซิ่งตลอดอายุของสัญญา ส�ำหรับสัญญาเช่าซื้อที่ท�ำขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2551 ธนาคารบันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บของธนาคาร ทั้งนี้
เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งส์
ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน
2.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนของธนาคารประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่งธนาคารได้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบก�ำหนดและเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้โดยง่ายที่ได้มาเพื่อถือไว้ในระยะสั้น
และธนาคารมีวัตถุประสงค์ที่จะขายเพื่อหาก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
และแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นี้รับรู้เป็นก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถถือไว้จนครบก�ำหนด จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงใน
ราคาทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ตัดจ� ำหน่าย
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้นั้น
ตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้โดยง่ายและไม่ได้จัดประเภทไว้เป็นหลักทรัพย์
ที่จะถือจนครบก�ำหนดหรือหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เป็นรายการ
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งมีการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นไป โดยบันทึก
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดและเงินลงทุนเผื่อขายบันทึกเป็นก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
เงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อธนาคารประเมินว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า จะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่า
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยวิธี Settlement Date และค�ำนวณราคาทุนของเงินลงทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ตราสารหนี้ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้อื่นที่ออกจ�ำหน่ายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุตธิ รรมค�ำนวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนเสนอซือ้ ของตราสารหนีท้ เี่ ผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
หรือสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเป็นก�ำไรหรือขาดทุนใน
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอน
เปลี่ยนประเภท
2.7 เงินให้สินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อแรกเริ่มท�ำ
สัญญารอตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น
รายได้รอตัดบัญชีแสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อของธนาคาร
2.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้ธนาคารพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น
รายบัญชีหรือรายลูกหนี้ก็ได้ โดยธนาคารเลือกพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ กล่าวคือ
ธนาคารพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รายหนึ่งในระดับคุณภาพที่ต�่ำสุดของลูกหนี้รายนั้น กรณีที่ไม่สามารถ
แยกวัตถุประสงค์การกู้ยืมได้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินการสอบทาน
คุณภาพสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่ำตามหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเรื่อง แนวนโยบาย
การประเมินหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้การประกันการให้สินเชื่อหรือที่ซื้อมาจาก
การขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย
โดยอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
ธนาคารพิจารณากันเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่ำตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดส�ำหรับผลต่าง
ของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้าง
ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ค�ำนึงถึงผลสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืม
การตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญกระท�ำตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
หนี้สูญที่ได้รับคืนบันทึกเป็นรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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2.9 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้

ธนาคารใช้วิธีในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการช�ำระหนี้ การลดเงินต้นและหรือดอกเบี้ย
ค้างรับ การรับโอนสินทรัพย์
ธนาคารบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการช�ำระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การขาย (ถ้ามี) หรือมูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการช�ำระหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้ค�ำนวณ
จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และบันทึกผลขาดทุนที่
เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิด
การปรับโครงสร้างหนี้
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
2.10 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายนอกจากรถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าที่ต�่ำกว่าระหว่างราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งถือตาม
ราคาประเมินล่าสุดสุทธิจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
รถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าที่ต�่ำกว่าระหว่างจ�ำนวนเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับและภาษีมูลค่าเพิ่มที่น�ำส่งกรมสรรพากรแล้วหรือ
มูลค่ายุติธรรมของรถดังกล่าวสุทธิจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขาย โดยมูลค่ายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากราคาที่
คาดว่าจะขายได้
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายเกิดการด้อยค่า ธนาคารจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ทั้งจ�ำนวน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เมื่อมีการจ�ำหน่ายโดยแสดงรวมอยู่ในรายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.11 อาคาร อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ธนาคารและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่นๆ ธนาคารจะรับรู้
ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

25
10
3-5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ธนาคารได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.12 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและการตัดจ�ำหน่าย

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอนแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือตามอายุสัญญาคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.13 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ซึ่งรายการแสดงเป็นสินทรัพย์อื่น
การตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 20 ปี
ค่าตัดจ�ำหน่ายที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.14 การบัญชีส�ำหรับสัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งธนาคารเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ได้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินอื่น ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ถือเป็น
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
2.15 ประมาณการหนี้สิน

ธนาคารจะรับรู้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเมื่อ ธนาคารมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้ อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ธนาคารต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ�ำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณีที่ธนาคารคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน ธนาคารจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่า
น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ ธนาคารก�ำหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช�ำระภาระ
ผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ
สูญเสียทรัพยากรเพื่อช�ำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต�่ำ
ธนาคารจะวัดมูลค่าของจ�ำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน�ำมาจ่ายช�ำระภาระผูกพัน
โดยใช้อัตราก่อนภาษีซ่ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยง
เฉพาะของหนี้สินที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
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2.16 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

โครงการสมทบเงิน
ธนาคารมีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหารจัดการ
โดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นหน่วยงานภายนอก โดยธนาคารและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งพนักงานจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวตามข้อบังคับของกองทุน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จ�ำนวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามงวดที่พนักงานได้ให้บริการ
โครงการผลประโยชน์
ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามข้อตกลงของการจ้างงาน การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
ของพนักงานค�ำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Cost Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�ำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก
อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ
ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
2.17 เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไร
ขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑ์คงค้าง
2.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน คือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่ธนาคารคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับ
มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการค�ำนวณก�ำไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรทางภาษีจะมีจ�ำนวนเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตาม
บัญชี ณ วันที่ในรายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อก�ำไรทางภาษีที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ลดลง
การกลับรายการจะท�ำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ ได้
ธนาคารค�ำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อธนาคารมีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำสินทรัพย์และ
หนี้ สิ น ดั ง กล่ า วมาหั ก กลบกั น และธนาคารตั้ ง ใจจะช� ำ ระหนี้ สิ น ดั ง กล่ า วด้ ว ยยอดสุ ท ธิ ห รื อ ตั้ ง ใจจะรั บ ช� ำ ระสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
ช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
ธนาคารแสดงรายการค่ า ใช้ จ ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ห รื อ รายได้ ภ าษี เ งิ น ได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ไว้ ใ นงบก� ำ ไรขาดทุ น
และก� ำ ไรขาดทุ น 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
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน
2.19 ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การให้สิทธิ
ธนาคารมีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระโดยการให้สิทธิได้รับหุ้นของธนาคารให้กับผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ธนาคารบันทึก
สิทธิในการได้รับหุ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการให้สิทธิด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ ณ วันประกาศให้สิทธิและ
สิทธิที่ให้กับผู้บริหารจะบันทึกในส่วนของเจ้าของ ราคาใช้สิทธิของหุ้นเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น ผู้บริหารสามารถใช้สิทธิได้
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่ก�ำหนดโดยธนาคาร
2.20 ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ธนาคารค�ำนวณก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ช�ำระแล้วและออกจ�ำหน่ายในระหว่างงวด
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2.21 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับมาจากการขายและการขายนั้นต้องมีความ
เป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

3 การบริหารความเสี่ยง
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของธนาคารมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ
ความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคารจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�ำให้เสียหายต่อผลการด�ำเนินงานทาง
การเงินของธนาคารให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
การจัดการความเสี่ยงด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ส่วนงานบริหารเงินของธนาคาร
จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ
ภายในธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะก�ำหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ และใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง
3.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญา ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข
และข้อตกลงตามเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหรือจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์
ทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (On Statement of Financial Position)
เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนธุรกรรมที่เป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเช่น หนังสือสัญญาค�้ำประกัน
ประเภทต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยง คือมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินสุทธิจากส�ำรอง
เผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินและความเสี่ยงของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจาก
การค�้ำประกันการกู้ยืมและอื่นๆ
ธนาคารก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธนาคารและสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ครอบคลุมนโยบาย โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบงานด้านเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
ความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนหลักเกณฑ์ของทางการ
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ธนาคารก�ำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
และความสามารถในการช�ำระหนี้ การปฏิบัติการด้านสินเชื่อภายหลังการอนุมัติการทบทวนคุณภาพสินเชื่อ การติดตาม
คุณภาพสินเชื่อ และการปรับปรุงแก้ไขหนี้ของธนาคารอันจะป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต
ธนาคารมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยการก�ำหนดกระบวนการอนุมัติให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
(Check and Balance) ก�ำหนดระดับอ�ำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Authority)
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอ�ำนวยสินเชื่อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ก�ำหนด
นโยบายในการรับหลักประกันที่เหมาะสม
3.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบ
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างและลักษณะ
ของรายการในสินทรัพย์ และหนี้สินของธนาคาร นอกจากนี้ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
ธนาคารมีการก�ำหนดการด�ำเนินนโยบายปรับโครงสร้างฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยใน
อนาคต และให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ยและ
พฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งมีการติดตาม
ฐานะความเสี่ยงด้วยความถี่มากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีนัยส�ำคัญโดยมีการ
จัดท�ำรายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า
นอกจากนี้ธนาคารมีการจ�ำลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มี
เสถียรภาพไม่ว่าทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ธนาคารสรุประยะเวลาครบก�ำหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2560
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พ.ศ. 2560
0-3 เดือน 3 -12 เดือน
พันบาท
พันบาท

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

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,051,000
เงินลงทุนสุทธิ
685,938 687,978 101,033
1,062
เงินให้สินเชื่อ*
29,631,780 1,611,095 4,525,632 1,586,959
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

27,907,809 7,456,715 2,512,230
915,594
68,675 115,261
-

-

รวม
พันบาท

2,142,059

633,413 4,684,413
2,946 1,478,957
- 39,497,525

-

- 37,876,754
- 1,099,530
78,272
78,272

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

พ.ศ. 2559
0-3 เดือน 3 -12 เดือน
พันบาท
พันบาท

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

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,836,000
เงินลงทุนสุทธิ
1,422,973 1,017,221 434,517
29,488
เงินให้สินเชื่อ*
25,828,943 1,229,650 3,297,696 2,413,709
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

24,645,874 4,879,437 3,379,793
1,069,122 536,407 112,867
-

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

74,264
-

รวม
พันบาท

1,513,860

452,874 2,288,874
1,675 2,905,874
- 34,283,858

-

- 32,905,104
- 1,792,660
93,241
93,241
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ข้อมูลเบื้องต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีจ�ำแนกตามอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

10,881,249
28,616,276
39,497,525

7,930,772
26,353,086
34,283,858

ธนาคารมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ที่ค� ำ นวณ โดยถัวเฉลี่ย ยอดคงเหลือ ของสิน ทรัพ ย์ ท างการเงินและหนี้สินทางการเงิน และอัต ราดอกเบี้ย เฉลี่ย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดังนี้

พ.ศ. 2560

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายงานประจ�ำปี 2560

ยอดคงเหลือเฉลี่ย
สิบสองเดือน
พันบาท

จ�ำนวน
ดอกเบี้ย
พันบาท

อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
ร้อยละ

3,059,345
2,323,422
36,645,876

46,207
37,632
3,700,257

1.51
1.62
10.10

35,063,593
1,341,783

634,328
4,087

1.81
0.30
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พ.ศ. 2559
ยอดคงเหลือเฉลี่ย
สิบสองเดือน
พันบาท

จ�ำนวน
ดอกเบี้ย
พันบาท

อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย
ร้อยละ

1,672,036
2,695,300
30,296,062

25,315
47,813
2,645,600

1.51
1.77
8.73

28,997,163
1,621,115

601,843
4,936

2.08
0.30

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3.1.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลให้มูลค่าของ
ตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารไม่มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
3.1.4 ความเสี่ยงด้านตราสารทุน

การลงทุนในตราสารทุนธนาคารประกอบด้วยตราสารทุนทีจ่ ดั ประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ ไปทีไ่ ด้รบั จากการปรับโครงสร้างหนี้
เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ดั ง กล่ า วไม่ ใ ช่ ห ลั ก ทรั พ ย์ ใ นความต้ อ งการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น
ด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะแสดงไว้ใน
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6
3.1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีธ่ นาคารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันเมือ่ ครบก�ำหนด เนือ่ งจากไม่สามารถ
เปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในอัตราต้นทุนและเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน โดยการก�ำหนดให้มีการควบคุมและติดตามสถานภาพของฐานะสภาพคล่องอยู่เป็นประจ�ำ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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ตารางแสดงสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ของธนาคารจ� ำ แนกตามระยะเวลาที่ ค รบก� ำ หนดของสั ญ ญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2560
เมื่อทวงถาม
พันบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

0-3 เดือน 3-12 เดือน
พันบาท
พันบาท

631,961 4,052,452
- 685,938
841,506 2,129,753

1-5 ปี มากกว่า 5 ปี
พันบาท
พันบาท

687,978 101,033
1,062
699,911 10,085,737 25,740,618

25,038,290 2,869,519 7,456,715 2,512,230
690,464
78,272

225,130
-

68,675
-

115,261
-

ไม่มีก�ำหนด
ระยะเวลา
พันบาท

รวม
พันบาท

- 4,684,413
2,946 1,478,957
- 39,497,525

-

- 37,876,754

-

- 1,099,530
78,272

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

พ.ศ. 2559
เมื่อทวงถาม
พันบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ*
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

0-3 เดือน 3-12 เดือน
พันบาท
พันบาท

1-5 ปี มากกว่า 5 ปี
พันบาท
พันบาท

452,388 1,836,486
- 1,422,973 1,017,221 434,517
29,488
583,321 2,621,272 891,630 6,536,818 23,650,817
22,322,422 2,323,451 4,879,437 3,379,794
726,122
93,241

343,000
-

536,407
-

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
รายงานประจ�ำปี 2560

112,867
-

ไม่มีก�ำหนด
ระยะเวลา
พันบาท

รวม
พันบาท

- 2,288,874
1,675 2,905,874
- 34,283,858

-

- 32,905,104

74,264
-

- 1,792,660
93,241
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3.2 ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของธนาคารจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ธนาคารจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
วิธีการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขาย
ในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินจะก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินของธนาคาร มีดังนี้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

4,684,413
1,478,957
37,726,262

4,684,413
1,478,957
37,769,216

2,288,874
2,905,874
33,054,748

2,288,874
2,913,530
33,498,851

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

37,876,754
1,099,530
78,272

37,885,449
1,098,670
78,272

32,905,104
1,792,660
93,241

32,901,051
1,792,660
93,241

วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 6

4 ประมาณการและข้อสมมติฐานทางการบัญชีที่ส�ำคัญ
เพื่อให้การจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่รายงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ตามรายงานและจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
ไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
จ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินดังนี้
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4.1 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้การด้อยค่าเกิดขึ้นและพิจารณาว่าเงินลงทุนมีการด้อยค่าเมื่อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงต�่ำกว่าราคาทุนอย่างมีสาระส�ำคัญและอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาความมีสาระส�ำคัญ
และระยะเวลาความต่อเนื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร ในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวธนาคารได้ประเมินถึงความผันผวน
ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและปัจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับความเสื่อมถอยในสถานะ
ทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ และภาวะแวดล้อมการประกอบการในอุตสาหกรรมของผู้ออกหลักทรัพย์
4.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่ำตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารได้
ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดยฝ่ายบริหารใช้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อบ่งชี้ที่
ส่งผลทางลบต่อความสามารถในการช�ำระคืนเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ในกรณีที่คาดว่าแหล่งที่มาของการจ่ายช�ำระหนี้จะเกิดจากการ
ขายหลักประกัน ระยะเวลาของกระแสเงินสด ผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราการ
ผิดนัดช�ำระหนี้ ธนาคารมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
4.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

ธนาคารได้ประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย
ทรัพย์สินดังกล่าวได้ลดลง โดยได้พิจารณาจากราคาประเมินและปัจจัยอื่นที่มีผลต่อราคา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและการ
ถือครองทรัพย์สินตลอดจนส่วนลดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายสูงกว่าประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน ธนาคาร
จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ธนาคารท�ำการทบทวนมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ธนาคารจะท�ำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้น
หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ธนาคารจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
4.5 ประมาณการหนี้สิน

ธนาคารต้องใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานหลายประการในการรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของรายการและสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดประมาณการหนี้สิน ความเป็นไปได้ของการสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการ
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จ่ายช�ำระหนี้สินดังกล่าว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะจ่ายในอนาคต ทั้งนี้การพิจารณาได้ใช้ประสบการณ์
และข้อมูลที่มีอยู่ขณะที่จัดท�ำงบการเงิน โดยมีการทบทวนจ�ำนวนที่ประมาณไว้อย่างสม�่ำเสมอซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
ไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
ส�ำหรับการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ธนาคารประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทางการเงิน เช่น อัตราคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนาคต
อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ของสินทรัพย์โครงการ เป็นต้น และข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ เช่น อัตรามรณะ อัตราการ
หมุนเวียนของพนักงาน เป็นต้น การประมาณการดังกล่าวค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
4.6 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือจ�ำนวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�ำระหนี้สินระหว่างบุคคลที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะแลกเปลี่ยน
โดยมีการต่อรองที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ธนาคารใช้วิธีการต่างๆ ในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมซึ่งวิธีการที่ใช้
ขึ้นอยู่กับลักษณะของตราสารการเงินและตลาดการเงินที่ด�ำเนินการอยู่
ธนาคารใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรม ส�ำหรับตราสารการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องส�ำหรับตราสารการเงินลักษณะอื่น ธนาคารก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้อย่าง
แพร่หลายในตลาด รวมถึงการอ้างอิงกับราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ธนาคารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน อย่างไรก็ตาม วิธีประมาณการและสมมติฐานที่ใช้
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมยังคงเป็นการคาดการณ์ ดังนั้นการใช้วิธีการประมาณและหรือสมมติฐานในสภาวการณ์ที่
แตกต่างกันออกไปอาจมีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณไว้

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุนนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของธนาคารเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทาง
การเงินของทุน
ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน ธนาคารอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
ธนาคารมีการด�ำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ต้องด�ำรงไว้ตาม
กฎหมายของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
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6 มูลค่ายุติธรรม
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

ธนาคารใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ในการน�ำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ ธนาคารใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้ก�ำหนดล�ำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับที่ 1 : ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 : ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมาจากราคาตลาด) ส�ำหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3 : ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่
ไม่สามารถสังเกตได้)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าและรับรู้ด้วย
มูลค่ายุติธรรม มีดังนี้
พ.ศ. 2560

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมหลักทรัพย์รัฐบาล
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ระดับที่ 1
พันบาท

ระดับที่ 2
พันบาท

ระดับที่ 3
พันบาท

รวม
พันบาท

-

1,172,400
304,837
1,477,237

-

1,172,400
304,837
1,477,237
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พ.ศ. 2559
ระดับที่ 1
พันบาท

ระดับที่ 2
พันบาท

ระดับที่ 3
พันบาท

รวม
พันบาท

-

2,260,572
446,179
2,706,751

-

2,260,572
446,179
2,706,751

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมหลักทรัพย์รัฐบาล

ไม่มีรายการโอนระหว่างล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมบนงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มีระยะเวลา
ครบก�ำหนดระยะสั้นหรือเมื่อทวงถามและมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่า
ที่เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินสด เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากกระแสรายวัน
ที่แสดงในรายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวันและหนี้สิน
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไม่ได้ก�ำหนดให้วัดมูลค่า
และรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม มีดังนี้
พ.ศ. 2560
ข้อมูลระดับที่ 1
พันบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
พันบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
พันบาท

รวม
พันบาท

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์

-

4,684,413
37,769,216
42,453,629

-

4,684,413
37,769,216
42,453,629

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวมหนี้สิน

-

37,885,449
1,098,670
78,272
39,062,391

-

37,885,449
1,098,670
78,272
39,062,391
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พ.ศ. 2559
ข้อมูลระดับที่ 1
พันบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
พันบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
พันบาท

รวม
พันบาท

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์

-

2,288,874
205,059
33,498,851
35,992,784

-

2,288,874
205,059
33,498,851
35,992,784

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวมหนี้สิน

-

32,901,051
1,792,660
93,241
34,786,952

-

32,901,051
1,792,660
93,241
34,786,952

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดเผย มีรายละเอียดดังนี้
รายการระหว่างกันและตลาดเงินสุทธิ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) คือ เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝากที่สถาบันการเงินอื่น
และเงินให้กู้แก่สถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดสั้นหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) คือ เงินรับฝาก หรือเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยและจากสถาบัน
การเงินอื่นที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดสั้นหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
มูลค่ายุติธรรมคือมูลค่าที่ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือ
สถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามอัตราดอกเบี้ยตลาดประมาณมูลค่าตามบัญชี
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มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อจัดชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของเงินให้สินเชื่อ
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นด้อยคุณภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจ�ำหรือบัตรเงินฝาก โดยเงินรับฝากส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ครบก�ำหนดระยะสั้นหรือเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยที่ผู้บริหารประเมินแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินรับฝาก
มีความเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาด ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีของเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน
และเงินฝากประจ�ำหรือบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี จึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
และส�ำหรับเงินฝากประจ�ำหรือบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณโดยการใช้วิธี
กระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปัจจุบันของเงินฝากประจ�ำที่มีอายุครบก�ำหนดช�ำระที่ใกล้เคียงกัน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เป็นหนี้สินประเภทเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดย
ประมาณ
6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
6.2.1 เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ป ระเภทเผื่ อ ขายและตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก�ำ หนดซึ่ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอยู ่ ใ นระดั บ ที่ 2

วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ซื้อขายในตลาดโดยค�ำนวณจากอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ณ วันท�ำการสุดท้ายของงวด

6.2.2 เงินรับฝากวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 โดยเงินรับฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาการรับฝากเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรม

ค�ำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปัจจุบันของเงินฝากประจ�ำที่มีอายุครบก�ำหนดช�ำระที่ใกล้เคียงกัน

6.2.3 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 โดยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นปกติหรือ
กล่าวถึงเป็นพิเศษที่มีระยะเวลาการให้สินเชื่อเกินกว่า 1 ปีและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณโดยใช้

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของเงินให้สินเชื่อ
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
พ.ศ. 2560
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
พันบาท
พันบาท
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

582,155
49,806
631,961
631,961

351,000
2,100,000
1,600,000
4,051,000
1,452
4,052,452

พ.ศ. 2559

รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
พันบาท
พันบาท
พันบาท
933,155
2,149,806
1,600,000
4,682,961
1,452
4,684,413

รวม
พันบาท

367,299 336,000 703,299
85,089
85,089
- 1,500,000 1,500,000
452,388 1,836,000 2,288,388
486
486
452,388 1,836,486 2,288,874

8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
8.1 จ�ำแนกตามประเภทของเงินลงทุน

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
   รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
   รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด
รายงานประจ�ำปี 2560

1,172,400
304,837
1,477,237

2,260,572
446,179
2,706,751

พ.ศ. 2560
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
พันบาท

พ.ศ. 2559
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
พันบาท

-

197,403
197,403
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เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

พ.ศ. 2560
ราคาทุน
พันบาท

พ.ศ. 2559
ราคาทุน
พันบาท

1,720
1,720
1,478,957

1,720
1,720
2,905,874

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้น�ำไปวางเป็นหลักประกัน (หมายเหตุ 24)
8.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

พ.ศ. 2560
ครบก�ำหนด
มากกว่า
1 ปี 1 ปี - 5 ปี
5 ปี
พันบาท พันบาท พันบาท
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดสุทธิ
รวมตราสารหนี้

1,089,410 81,033
284,506 20,000
1,373,916 101,033
751
449
1,374,667 101,482
-

-

1,374,667 101,482

รวม
พันบาท

พ.ศ. 2559
ครบก�ำหนด
มากกว่า
1 ปี 1 ปี - 5 ปี
5 ปี
พันบาท พันบาท พันบาท

1,062 1,171,505 2,067,594 192,584
- 304,506 346,053 100,565
1,062 1,476,011 2,413,647 293,149
26
1,226
539
(584)
1,088 1,477,237 2,414,186 292,565
-

-

รวม
พันบาท

- 2,260,178
- 446,618
- 2,706,796
(45)
- 2,706,751

26,548 141,367 29,488
26,548 141,367 29,488

197,403
197,403

1,088 1,477,237 2,440,734 433,932 29,488 2,904,154
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9 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
9.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมเงินให้สินเชื่อ
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท. รายสินเชื่อ
เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม
หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

451,746
35,283,143
1,952,980
1,809,656
39,497,525
211,445
39,708,970

531,099
28,792,329
2,551,148
2,408,576
706
34,283,858
167,565
34,451,423

(1,232,072)
(512,981)
37,963,917
(237,655)
37,726,262

(675,452)
(530,581)
33,245,390
(190,642)
33,054,748

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 2,142.06 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: 1,514.00 ล้านบาท)
ที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารได้โอนขายเงินให้สินเชื่อบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกในราคาสุทธิจากค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จ�ำนวน 90.82 ล้านบาท ธนาคารได้รับช�ำระเงินครบถ้วนแล้ว
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้โอนขายเงินให้สินเชื่อบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกในราคาสุทธิจากค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จ�ำนวน 107.65 ล้านบาท ธนาคารได้รับช�ำระเงินครบถ้วนแล้ว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจ�ำปี 2560
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9.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

เงินบาท - ในประเทศ
รวม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

39,497,525
39,497,525

34,283,858
34,283,858

9.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
พ.ศ. 2560
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
พันบาท

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
พันบาท

สงสัย สงสัยจะสูญ
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

589,669
23,900
16,434,868 1,150,863
4,039,819 205,798
6,172,148 327,880
2,887,084 413,529
4,713,823 396,086
34,837,411 2,518,056

2,079
263,377
20,231
53,973
73,220
41,239
454,119

623
4,064
421,324 594,581
30,121
51,461
88,259 178,888
57,101 133,694
47,848
79,975
645,276 1,042,663

620,335
18,865,013
4,347,430
6,821,148
3,564,628
5,278,971
39,497,525

ปกติ
พันบาท
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

พ.ศ. 2559
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
พันบาท

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
พันบาท

433,371
14,701
12,814,774 1,091,052
3,746,501 276,903
5,184,930 416,792
3,309,586 467,782
4,561,573 452,033
30,050,735 2,719,263

8,532
299,396
19,680
31,345
63,906
42,336
465,195

ปกติ
พันบาท
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

สงสัย สงสัยจะสูญ
พันบาท
พันบาท
3,763
129,047
16,005
52,083
61,892
34,998
297,788

151
347,752
63,224
104,416
147,512
87,822
750,877

รวม
พันบาท
460,518
14,682,021
4,122,313
5,789,566
4,050,678
5,178,762
34,283,858
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9.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
พ.ศ. 2560
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้ใน
เงินให้สินเชื่อและ ในการตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
พันบาท
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินส�ำรองส่วนเกิน

35,025,380
2,541,532
454,120
645,275
1,042,663
39,708,970

10,610,687
567,007
220,417
336,655
622,830
12,357,596

1
2
100
100
100

102,290
7,212
212,261
320,905
589,404
1,232,072
512,981
1,745,053

พ.ศ. 2559
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้ใน
เงินให้สินเชื่อและ ในการตั้งค่าเผื่อ การตั้งค่าเผื่อ
ค่าเผื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ
พันบาท
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินส�ำรองส่วนเกิน

30,202,285
2,735,279
465,195
297,788
750,876
34,451,423

รายงานประจ�ำปี 2560

7,237,441
665,625
131,319
121,281
383,673
8,539,339

1
2
100
100
100

71,988
7,649
121,440
111,243
363,132
675,452
530,581
1,206,033
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9.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่
สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญ
ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ)

พ.ศ. 2560
เงินต้น

พ.ศ. 2559
เงินต้น

2,142,059
5.42
979,408
2.48

1,513,860
4.42
889,222
2.59

9.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 ธนาคารมียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้
พ.ศ. 2560

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในปี พ.ศ. 2559
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รวม

จ�ำนวน
ราย

จ�ำนวนหนี้หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้
พันบาท

1,403
1,086
2,489

2,679,221
3,193,806
5,873,027

รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับลูกหนี้ทั้งสิ้นที่มีอยู่
ในงบการเงิน มีดังนี้
พ.ศ. 2560

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ทั้งสิ้น
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวน
ราย

จ�ำนวนหนี้หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้
พันบาท

2,489
82,883

5,873,027
39,497,525
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รายละเอียดของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในระหว่างปี แยกตามรูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ดังต่อไปนี้

รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

การโอนทรัพย์ช�ำระหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การช�ำระหนี้
รวม

จ�ำนวนหนี้
มูลค่า
ก่อนการปรับ ยุติธรรมของ
จ�ำนวน โครงสร้างหนี้ สินทรัพย์
ราย
พันบาท
พันบาท

1

25,947

2,488 6,256,742
2,489 6,282,689

พ.ศ. 2560
ราคาตาม
บัญชี
หลักการปรับ
โครงสร้างหนี้
พันบาท

13,580

11,816

- 5,861,211
13,580 5,873,027

มูลค่า
จ�ำนวนหนี้
ก่อนการปรับ ยุติธรรมของ
จ�ำนวน โครงสร้างหนี้ สินทรัพย์
ราย
พันบาท
พันบาท

-

-

2,034 5,059,148
2,034 5,059,148

พ.ศ. 2559
ราคาตาม
บัญชี
หลักการปรับ
โครงสร้างหนี้
พันบาท

-

-

- 4,820,087
- 4,820,087

สินทรัพย์ที่รับโอนเพื่อช�ำระหนี้ส่วนใหญ่เป็นทิ่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 การปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 9.11 ปี (พ.ศ. 2559: 9.68 ปี)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารรับรู้รายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็น
จ�ำนวน 47.01 ล้านบาทและจ�ำนวน 53.64 ล้านบาทในงบการเงินตามล�ำดับ ธนาคารยังได้รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ปรับ
โครงสร้างหนี้เป็นจ�ำนวนเงิน 267.49 ล้านบาทและ 191.97 ล้านบาทในงบการเงินตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว มีการจัดชั้นดังต่อไปนี้

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

พ.ศ. 2560
เงินต้น
พันบาท

พ.ศ. 2559
เงินต้น
พันบาท

3,056,574
1,620,495
152,570
424,521
618,867
5,873,027

2,063,487
1,932,343
328,272
195,054
300,931
4,820,087

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมียอดขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาจ�ำนวน 47.01 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559: 53.64 ล้านบาท)

รายงานประจ�ำปี 2560
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9.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
พ.ศ. 2560
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
พันบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

821,432
-

984,215
-

4,010
-

1,809,657
-

821,432

984,215

4,010

1,809,657
(110,236)
1,699,421

พ.ศ. 2559
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
พันบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ

1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

1,154,790
-

1,244,391
-

10,101
-

2,409,282
-

1,154,790

1,244,391

10,101

2,409,282
(91,451)
2,317,831

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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10 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
พ.ศ. 2560
กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน
พันบาท พันบาท พันบาท
ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญตัดบัญชี
โอนออก
ขายบัญชีลูกหนี้
ยอดปลายปี

71,988
30,388
(66)
(20)
102,290

สงสัย สงสัยจะสูญ
พันบาท
พันบาท

7,649 121,440 111,243
(437) 91,573 215,997
(348)
(752) (5,987)
7,212 212,261 320,905

ส�ำรอง
ส่วนเกิน
พันบาท

รวม
พันบาท

363,132 530,581 1,206,033
304,403 (17,600) 624,324
(57,463)
- (57,529)
(242)
(590)
(20,426)
- (27,185)
589,404 512,981 1,745,053

พ.ศ. 2559
กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน
พันบาท พันบาท พันบาท
ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
โอนออก
ขายบัญชีลูกหนี้
ยอดปลายปี

62,400
9,727
(139)
71,988

สงสัย สงสัยจะสูญ
พันบาท
พันบาท

7,210 112,945 71,805
2,761
8,653 39,438
(4)
(158)
(2,318)
7,649 121,440 111,243

ส�ำรอง
ส่วนเกิน
พันบาท

รวม
พันบาท

261,056 360,731 876,147
148,902 169,850 379,331
(221)
(522)
28
28
(46,633)
- (48,951)
363,132 530,581 1,206,033

11 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ยอดปลายปี

รายงานประจ�ำปี 2560

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

190,642
47,013
237,655

136,999
53,643
190,642
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12 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
พ.ศ. 2560

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท

เพิ่มขึ้น
พันบาท

13,646
2,501
16,147
(180)
15,967

61,050
43,914
104,964
104,964

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
จ�ำหน่าย 31 ธันวาคม
พันบาท
พันบาท

(14,513)
(42,704)
(57,217)
(57,217)

60,183
3,711
63,894
(180)
63,714

พ.ศ. 2559

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
พันบาท

เพิ่มขึ้น
พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
จ�ำหน่าย 31 ธันวาคม
พันบาท
พันบาท

10,959
2,555
13,514
(180)
13,334  

4,919
75,225
80,144
80,144

(2,232)
(75,279)
(77,511)
(77,511)

13,646
2,501
16,147
(180)
15,967

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�ำระหนี้ของธนาคารประเมินราคา
โดยผู้ประเมินภายในและผู้ประเมินภายนอกทั้งจ�ำนวน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

-

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจ�ำหน่ายออกไปสุทธิ
ตัดจ�ำหน่ายสุทธิ
รายการปรับปรุงสุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

อาคาร
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

13 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

รายงานประจ�ำปี 2560

134,713
(47,780)
86,933

93,569
12,021
(5,026)
(166)
(13,465)
86,933

133,592
(40,023)
93,569

6,091
(1,100)
4,991

6,091
(1,100)
4,991

-

137,372
(99,396)
37,976

38,771
13,582
(36)
(167)
166
(14,340)
37,976

124,181
(85,410)
38,771

137,119
(103,173)
33,946

40,160
6,424
(12,638)
33,946

130,696
(90,536)
40,160

-

-

-

รวม
พันบาท

172,500
38,118
(36)
(5,193)
(41,543)
163,846
- 415,295
- (251,449)
- 163,846

-

- 388,469
- (215,969)
- 172,500

ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า เครื่องตกแต่งและ คอมพิวเตอร์
ทรัพย์สิน
อาคารเช่า ประมาณการรื้อถอน เครื่องใช้ส�ำนักงาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหว่างสร้าง
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
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66,090
(1,854)
64,236
66,090
(1,854)
64,236

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

อาคาร
พันบาท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจ�ำหน่ายออกไปสุทธิ
ตัดจ�ำหน่ายสุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ

13 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

171,390
(60,253)
111,137

86,933
41,522
(529)
(1,152)
(15,637)
111,137
8,389
(1,846)
6,543

4,991
2,298
(746)
6,543
159,265
(113,076)
46,189

37,976
25,332
(131)
(15)
(16,973)
46,189
141,849
(106,531)
35,318

33,946
15,443
(79)
(13,992)
35,318

163,846
151,152
(739)
(1,167)
(49,204)
263,888

รวม
พันบาท

467 547,450
(2) (283,562)
465 263,888

467
(2)
465

ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า เครื่องตกแต่งและ คอมพิวเตอร์
อาคารเช่า ประมาณการรื้อถอน เครื่องใช้ส�ำนักงาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
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14 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สิทธิการใช้
สิทธิการใช้ ค่าธรรมเนียม
โปรแกรม
โปรแกรม แรกเข้าบริการ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ไอทีเอ็มเอกซ์ ระหว่างการพัฒนา
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

รวม
พันบาท

98,692
(66,896)
31,796

32,621
32,621

43,573
43,573

174,886
(66,896)
107,990

31,796
6,095
3,154
(8,453)
32,592

32,621
32,621

43,573
5,985
(3,154)
46,404

107,990
12,080
(8,453)
111,617

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

107,941
(75,349)
32,592

32,621
32,621

46,404
46,404

186,966
(75,349)
111,617

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)
รายการปรับปรุงสุทธิ
การตัดจ�ำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ

32,592
13,770
45,209
(20,685)
70,886

32,621
32,621

46,404
20,980
(45,209)
(776)
21,399

111,617
34,750
(776)
(20,685)
124,906

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

166,920
(96,034)
70,886

32,621
32,621

21,399
21,399

220,940
(96,034)
124,906

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)
การตัดจ�ำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ

รายงานประจ�ำปี 2560
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ธนาคารมีความจ�ำเป็นต้องเป็นสมาชิกของบริการเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ เพื่อให้สามารถร่วมใช้บริการร่วมเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของธนาคาร ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบริการเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์เป็นค่าแรกเข้าเพื่อให้
ธนาคารมีสิทธิใช้บริการร่วมในระบบเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ ดังกล่าวได้โดยไม่มีวันหมดอายุ

15 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้
พ.ศ. 2560
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ใน
ณ วันที่ ก�ำไรหรือขาดทุน
1 มกราคม รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
พันบาท
พันบาท

รายการที่รับรู้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ประมาณการหนี้สิน
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อื่นๆ
รวม

116,956
36
10,191
3,083
161
130,427

740
496
653
1,889

2,430
(162)
2,268

117,696
36
13,117
3,736
(1)
134,584

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

(547)
(998)
(152)
(1,697)
128,730

433
(310)
123

(445)
(445)

(114)
(1,308)
(597)
(2,019)
132,565

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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พ.ศ. 2559
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ใน
ณ วันที่ ก�ำไรหรือขาดทุน
1 มกราคม รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
พันบาท
พันบาท

รายการที่รับรู้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อื่นๆ
รวม

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

36,155
(10)
3,153
685
39,983

276
138
414

116,956
36
10,191
3,083
161
130,427

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

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

1,103
(998)
105

625
625

(547)
(998)
(152)
(1,697)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

87,603

128,730

16 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยและรายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
วัสดุสิ้นเปลือง
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
ลูกหนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายแทนลูกค้า
อื่นๆ
รวม
รายงานประจ�ำปี 2560

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

8,715
35,746
75,827
1,997
36,759
7,739
27,413
21,170
18,726
234,092

9,720
34,951
60,855
1,435
36,941
5,216
43,891
15,197
14,927
223,133
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17 เงินรับฝาก
17.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

79,111
24,959,179
12,838,464
37,876,754

150,706
22,171,716
10,582,682
32,905,104

17.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
พ.ศ. 2560
ในประเทศ ต่างประเทศ
พันบาท
พันบาท
เงินบาท
รวม

37,876,754
37,876,754

รวม
พันบาท

- 37,876,754
- 37,876,754

พ.ศ. 2559
ในประเทศ ต่างประเทศ
พันบาท
พันบาท
32,905,104
32,905,104

รวม
พันบาท

- 32,905,104
- 32,905,104

18 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
พ.ศ. 2560

ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม

พ.ศ. 2559

เมื่อทวงถาม
พันบาท

มีระยะเวลา
พันบาท

รวม
พันบาท

เมื่อทวงถาม
พันบาท

มีระยะเวลา
พันบาท

รวม
พันบาท

690,464
690,464

3,598
386,438
19,030
409,066

3,598
386,438
709,494
1,099,530

726,123
726,123

429,204
529,333
108,000
1,066,537

429,204
529,333
834,123
1,792,660

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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19 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
รวมประมาณการหนี้สิน

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

56,774
8,816
65,590

44,622
6,334
50,956

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ธนาคารมี โ ครงการผลประโยชน์ ข องพนั ก งานหลั ง ออกจากงานตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงาน ซึ่ ง จั ด เป็ น โครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ มีดังนี้

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
การวัดมูลค่าใหม่
ผลก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ผลก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ผลก�ำไรและขาดทุนจากประสบการณ์
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

44,622
16,443
892
(4,477)

33,803
8,272
1,163
-

3,229
(912)
(3,023)
56,774

(1,746)
3,949
(819)
44,622

จ�ำนวนค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ มีดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม
รายงานประจ�ำปี 2560

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

16,443
892
17,335

8,272
1,163
9,435
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค�ำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

2.22
5.00

2.00
5.00

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (ร้อยละ)

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 1

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ร้อยละ 1

ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.38 ร้อยละ 6.04 ร้อยละ 7.18 ร้อยละ 6.82
ร้อยละ 1
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 6.54 ร้อยละ 6.20 ร้อยละ 5.93 ร้อยละ 5.62

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว
ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้ค�ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
ในการค�ำนวณหนี้สินบ�ำเหน็จบ�ำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 7.94 ปี (พ.ศ. 2559: 7.42 ปี)
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การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

น้อยกว่า
1 ปี
พันบาท

ระหว่าง
1 - 2 ปี
พันบาท

ระหว่าง
2 - 5 ปี
พันบาท

เกินกว่า
5 ปี
พันบาท

รวม
พันบาท

1,290
1,290

12,579
12,579

43,702
43,702

2,576,781
2,576,781

2,634,352
2,634,352

น้อยกว่า
1 ปี
พันบาท

ระหว่าง
1 - 2 ปี
พันบาท

ระหว่าง
2 - 5 ปี
พันบาท

เกินกว่า
5 ปี
พันบาท

รวม
พันบาท

2,658
2,658

5,966
5,966

35,757
35,757

1,656,849
1,656,849

1,701,230
1,701,230

20 หนี้สินอื่น

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

รายงานประจ�ำปี 2560

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

5,445
12,848
97,510
13,523
356,590
9,229
11,877
94,492
6,012
607,526

4,631
5,886
126,536
13,544
282,604
10,864
8,799
67,274
7,835
527,973
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21 ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การให้สิทธิ
ธนาคารมอบสิทธิในการได้รับหุ้นของธนาคาร ให้กับผู้บริหารระดับสูงบางท่าน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติการให้สิทธิกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารบางท่าน
เพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อซื้อหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ�ำนวน
3.13 ล้านหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารให้สทิ ธิกบั ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารบางท่าน เพือ่ ซือ้ หุน้
ที่จดทะเบียนเพิ่มของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ�ำนวน 12.5 ล้านหุ้น อัตราการใช้สิทธิ
1 สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ผลตอบแทนทั้งหมดได้สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหากเกิดสถานการณ์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้สิทธิที่ได้รับสิ้นสุดลงก่อนวันที่
ได้รับสิทธิ
รายการเคลื่อนไหวของจ�ำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่คงเหลือ และราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่เกี่ยวข้องแสดงได้ดังนี้
ราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ย
บาทต่อหุ้น

จ�ำนวนสิทธิ
ล้านหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
สิทธิซื้อหุ้นที่มีการให้สิทธิ
สิทธิซื้อหุ้นที่ถูกริบ
สิทธิซื้อหุ้นที่มีการใช้สิทธิ
สิทธิซื้อหุ้นที่หมดอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

10
10

12.50
12.50

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
สิทธิซื้อหุ้นที่มีการให้สิทธิ
สิทธิซื้อหุ้นที่ถูกริบ
สิทธิซื้อหุ้นที่มีการใช้สิทธิ
สิทธิซื้อหุ้นที่หมดอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

10
10
10

12.50
3.13
15.63

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือ ณ วันสิ้นปีมีวันหมดอายุการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิดังนี้

วันหมดอายุการใช้สิทธิ วันที่:
27 มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาใช้สิทธิ
บาทต่อหุ้น

พ.ศ. 2559
จ�ำนวนล้านหุ้น

พ.ศ. 2560
จ�ำนวนล้านหุ้น

10

12.50

15.63

ผู้บริหารใช้วิธีไบโนเมียล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ ราคาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ของมูลค่าสิทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คือ 1.24 บาทต่อสิทธิ และวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 คือ 1.37 บาทต่อสิทธิ
อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงค�ำนวณจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยที่มีอายุคงเหลือ
เท่ากับอายุที่คาดการณ์ของสิทธิ ค่าการคาดการณ์ ความผันผวนประมาณการโดยพิจารณาหลายปัจจัย รวมถึงความผันผวน
ในอดีตของผู้อยู่ในธุรกิจและเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่เทียบเคียงได้กับอายุคาดการณ์
ของสิทธิ สมมติฐานของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล คือ ศูนย์เปอร์เซ็นต์
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวนรวม 15.63 ล้านหน่วยมีอายุคงเหลือ 1.25 ปี
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้สิทธิในการได้รับหุ้นของธนาคารจ�ำนวน 3.26 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559: 3.43 ล้านบาท)

22 ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จ�ำนวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

รวม
บาท

400,000,000
400,000,000
100,000,000
500,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000
1,000,000,000
5,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000
1,000,000,000
5,000,000,000

ในการประชุมวิสามัญประจ�ำปีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 412.50 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 515.63 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท ธนาคารได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารได้รับค่าหุ้น
ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 100 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายงานประจ�ำปี 2560
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23 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

2,300
2,300

2,300
2,300

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ธนาคารต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียน ทุนส�ำรองนี้ไม่สามารถน�ำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลได้

24 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีเงินลงทุนหลักทรัพย์ที่ติดภาระและมีข้อจ�ำกัด ดังนี้

วางค�้ำประกันการกู้ยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
วางค�้ำประกันอื่นๆ
รวม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

150,000
834
150,834

250,000
1,012
251,012

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

18,680

43,648

169,911
183,898
372,489

123,234
255,010
421,892

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า มีรายละเอียดดังนี้

การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระผูกพันอื่น
- การค�้ำประกันอื่นๆ
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
รวม
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25 เงินกองทุนที่ต้องด�ำรงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุน คือการด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด�ำรงเงินกองทุน
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย
พ.ศ. 2560
พันบาท

อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
เงินส�ำรองตามกฎหมาย
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส�ำรองอื่นๆ
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

(99,925)
(132,565)
4,919,372

14.79

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

358,357
358,357
5,277,729

1.08
15.87

5,000,000
18,675
2,300
128,977
1,910

รายงานประจ�ำปี 2560
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พ.ศ. 2559
พันบาท

อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
เงินส�ำรองตามกฎหมาย
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและส�ำรองอื่นๆ
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

(66,970)
(128,730)
3,612,862

12.70

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

313,160
313,160
3,926,022

1.10
13.80

4,000,000
15,413
2,300
(209,129)
(22)

ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับธนาคารพาณิชย์และเรื่องหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่มทาง
www.tcrbank.com ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

26 ฐานะและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคาร โดยมีธุรกรรมในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ค่าใช้จ่าย
ก�ำไร สินทรัพย์ และหนี้สินโดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่
กล่าวไว้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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27 รายได้ดอกเบี้ย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ย

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

46,207
37,632
3,700,257
168,427
3,952,523

25,315
47,813
2,645,600
238,530
2,957,258

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

634,328
4,087

601,843
4,936

167,572
805,987

139,139
745,918

28 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายงานประจ�ำปี 2560
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29 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนายทะเบียน
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

2,626
208,493
2,543
52,851
266,513

2,621
199,234
4,345
39,721
245,921

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการเกี่ยวกับบัตร ATM
ค่าธรรมเนียมและบริการทางงานทะเบียน
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการอื่น
รวมค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

10,023
1,862
108,972
120,857
145,656

10,808
2,913
56,163
69,884
176,037

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

6,798
6,798

2,683
2,683

30 ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
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31 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้อื่น
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

637,701
8,295
47,013
693,009

404,379
17,909
53,643
475,931

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

135,328
(4,582)
130,746

120,246
(40,088)
80,158

32 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปัจจุบัน
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรก่อนหักภาษีของธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มียอดจ�ำนวนเงินที่
แตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไรทางบัญชีคูณภาษีของประเทศที่ธนาคารตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2560
จ�ำนวน
พันบาท
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

อัตราร้อยละ

662,042

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

132,408
(1,662)
130,746

พ.ศ. 2559
จ�ำนวน
พันบาท

อัตราร้อยละ

406,579
20

81,316

20

20

(1,158)
80,158

20

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักส�ำหรับงบการเงินของธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นร้อยละ 20
(พ.ศ. 2559: ร้อยละ 20)
รายงานประจ�ำปี 2560
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ภาษีเงินได้ที่(ลด)/เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้
พ.ศ. 2560
ก่อนภาษี ภาษี (ลด)/เพิ่ม
พันบาท
พันบาท
ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรม:
เงินลงทุนเผื่อขาย
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หลังภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2559
ก่อนภาษี ภาษี (ลด)/เพิ่ม
พันบาท
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

3,030

(606)

2,424

(3,813)

763

(3,050)

705
3,735

(141)
(747)

564
2,988

(1,384)
(5,197)

276
1,039

(1,108)
(4,158)

ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปัจจุบัน
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

135,328
(4,582)
130,746

120,246
(40,088)
80,158

33 ภาระผูกพันในสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
1. ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินจากการที่ธนาคาร
ได้เข้าท�ำสัญญาติดตั้ง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และน�ำไปใช้ส�ำหรับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน ทางธนาคารมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 20.26 ล้านบาท
2. ภาระผูกพันในสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า และสัญญาบริการ โดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลานับตั้งแต่
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

161,419
233,189
141
394,749

147,519
109,824
141
257,484
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับธนาคาร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอ�ำนาจควบคุมธนาคาร ถูก
ควบคุมโดยธนาคาร หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร รวมถึงบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทร่วม การร่วมค้า
และบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญเหนือธนาคาร ผู้บริหารส�ำคัญรวมทั้งกรรมการของธนาคาร ตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค�ำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายละเอียดของบริษัทผู้ถือหุ้นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จ�ำกัด
บริษัท ไชยวรรณ จ�ำกัด
บริษัท ญาติสัมพันธ์ จ�ำกัด
บริษัท เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จ�ำกัด
บริษัท วี.ซี.สมบัติ จ�ำกัด
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท วี. 73 จ�ำกัด
บริษัท ซี. 12 จ�ำกัด
บริษัท ทุนไชย จ�ำกัด
บริษัท เซี่ยงก๊ก จ�ำกัด
บริษัท ไชยพี่น้อง จ�ำกัด
บริษัท อินชัวร์แอนด์บียอร์นโบรกเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท ท่าชัยศรี จ�ำกัด
บริษัท ซีเอ็นที ลิเคอร์ จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2560
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กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เปี่ยมอนันต์ จ�ำกัด
บริษัท โรงงานกระสอบ ปทุมธานี จ�ำกัด
บริษัท ซี.แลงก์ จ�ำกัด
บริษัท สาครการสุรา จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น

ธนาคารมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้
ได้รับรู้ผลของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

รายได้ค้างรับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เงินรับฝาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

15,239

19,869

14,940

2,075

2,019

2,060

6,050
99

6,768
90

453,153

526,569

4,748
137,836
8,262

8,794
143,234
1,014

72,865

48,483
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ดอกเบี้ยค้างจ่าย - เงินรับฝาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการกลุ่มขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

27

34

3
696
62

2
612
1
114

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ดอกเบี้ยจ่าย - เงินรับฝาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการกลุ่มขึ้นไป
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ค่าเช่าอาคาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีกรรมการร่วมกัน
ค่าบริการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายงานประจ�ำปี 2560

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

1,396

1,927

70
2,871
85

546
3,149
33

700

802

3,376

3,376

28,593

27,455

4,949

4,949
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ค่าธรรมเนียมและบริการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

184,648

178,642

64,000

21,714

นโยบายราคา
ธนาคารก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
- ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและเงินรับฝากคิดตามราคาตลาด
- ค่าเช่าและบริการอาคารคิดจากอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการ

35 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�ำคัญ มีดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

127,072
10,375
3,263
  140,710

110,182
3,323
3,425
116,930

36 ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่อยู่ในระหว่างปี
ธนาคารไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559

531,296
326,421
478,082,192 400,000,000
1.11
0.82

ข้อมูลธนาคาร
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ประเภทธุรกิจ

สถาบันการเงินที่ท�ำธุรกรรมภายในขอบเขตใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก

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

ทุนจดทะเบียนในปี 2560

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

1,000,000,000 บาท
1,000,000,000 บาท
100,000,000 หุ้น
--- ไม่มี --10 บาท
5,156,250,000 บาท
5,000,000,000 บาท
500,000,000 หุ้น
--- ไม่มี --10 บาท

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัตแิ ละการปฏิบตั งิ านของ
ผูส้ อบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีรวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
ส� ำ หรั บ รายชื่ อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ เ สนอเพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร จะต้องเป็นผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จาก ธปท. ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีหนังสือที่
ฝกก. (02) 142/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีฉบับ
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีจากส�ำนักงาน
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด จ�ำนวน 3 ท่าน
ได้แก่
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
และ/หรือ
2. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
และ/หรือ
3. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257

ความสัมพันธ์กับธนาคาร

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นกับ
ธนาคาร

รายงานประจ�ำปี 2560
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ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ส�ำนักธุรกิจรัชดาภิเษก

(อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก
รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรม)
123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2697 5454
โทรสาร 0 2642 3112

ส�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

สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ห้องเลขที่ 426/2 ชั้นที่ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
เลขที่ 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2884 7797-8
โทรสาร 0 2884 7890

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ห้องเลขที่ 342 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
เลขที่ 199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 20.00 น.
โทรศัพท์ 0 2086 2211, 0 2086 5934-35
โทรสาร 0 2086 5936

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ห้องเลขที่ 173 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เลขที่ 55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 3805 3999, 0 3805 3773-74
โทรสาร 0 3805 3775

สาขาเดอะมอลล์ บางแค

ห้องเลขที่ 3S-R2-3B ชั้นที่ 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
เลขที่ 518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2803 8488-92
โทรสาร 0 2803 8493

สาขางามวงศ์วาน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (ชั้น 3)
ห้องเลขที่ 3 S-C 4B ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
เลขที่ 30/39-50, 639 หมู่ที่ 2 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

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

สาขานครปฐม (ตรงข้ามท่ารถเมล์ขาว ตลาดล่าง)
17-18 ถนนบ่อเริ่ม ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 3421 9695-8, 0 3427 1231-2
โทรสาร 0 3421 9699

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงานสาขา

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, 0 4434 2712-15
โทรสาร 0 4434 2665

สาขาบางกะปิ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์

ห้องเลขที่ 2S-C13A,B ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2704 7500, 0 2704 7891-3
โทรสาร 0 2704 7894

สาขาพระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

ห้องเลขที่ G30/1 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เลขที่ 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

สาขารังสิต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

สาขาศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

(ชั้น 2 Banking Zone)
ห้องเลขที่ 2 C001 ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2780 2209-11
โทรสาร 0 2780 2208

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, 0 2730 9160
โทรสาร 0 2730 9159

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, 0 3442 5802-3
โทรสาร 0 3442 4445

(ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น 2 ฝั่งเซ็นทรัล)
ห้องเลขที่ PLZ.2.SHP030 ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
เลขที่ 94 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

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

สาขารามอินทรา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร์

ห้องเลขที่ S15 ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 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

149

(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
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สาขาอ้อมใหญ่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

(ใกล้ทางเข้าลานจอดรถ ตรงข้ามเอ็มเค)
ห้องเลขที่ GJA 001/3 เลขที่ 17/17 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม
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

สาขาสิ นเชื่อเพื่ อรายย่อย
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำลูกกา

169/33 หมู่ที่ 3 ถนนล�ำลูกกา ต.คูคต
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2531 5236-7
โทรสาร 0 2531 5238

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางบอน

701 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2415 5644-5
โทรสาร 0 2415 5646

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางขุนนนท์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย รังสิต

81 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 3 ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2567 0060-2
โทรสาร 0 2567 0063

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางใหญ่

89/4 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2595 0420-2
โทรสาร 0 2595 0423

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มีนบุรี

ศูนย์การค้ามีนบุรี อาคารปลาตะเพียนทอง ชั้น 2
521/7 หมู่ที่ 18 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2540 0190-2
โทรสาร 0 2540 0193
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางเขน-วัชรพล
2/18 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2347 0441-2
โทรสาร 0 2347 0443

21/45 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2433 7405-6
โทรสาร 0 2433 7407

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางกะปิ

171 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 2 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2377 2985-6
โทรสาร 0 2377 2940
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย รามค�ำแหง
38 ซอยรามค�ำแหง 37/1 (หมู่บ้านวิกรม์)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2318 2673-4
โทรสาร 0 2318 4060
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปากเกร็ด
121/23 ห้องเลขที่ PB 03 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2583 5615-6
โทรสาร 0 2583 5617

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงานสาขา

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นนทบุรี
77/63 หมู่ที่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2526 8524-5
โทรสาร 0 2526 8525

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย วงเวียนใหญ่
388 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2437 8730-1
โทรสาร 0 2437 8732

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งครุ
381/4 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2426 2663
โทรสาร 0 2426 2664

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุขุมวิท 101/1
1 ห้อง 101 ซอยวชิรธรรมสาธิต 23 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2397 0736-7
โทรสาร 0 2397 0738

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปทุมธานี
24/159 ตลาดพูนลาภปทุมธานี ถนนปทุมธานี - กรุงเทพฯ
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2581 1046-7
โทรสาร 0 2581 1048

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางแค
100/2 หมู่ที่ 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2413 3504-5
โทรสาร 0 2413 3503

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พระราม 2
179/10 ถนนท่าข้าม แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2408 4850-1
โทรสาร 0 2408 4852

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พระประแดง
265/2 หมู่ที่ 17 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2464 2471-2
โทรสาร 0 2464 2472

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ประชานิเวศน์
3/1 ห้อง A1 ประชานิเวศน์ 1 สแควร์
โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2591 9180-2
โทรสาร 0 2591 9182

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลาดกระบัง
2654/39 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2327 0384–5
โทรสาร 0 2327 0386
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ถนนจันทน์
34 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2212 8670–1
โทรสาร 0 2212 8672

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นาคนิวาส-ลาดพร้าว
2 ห้อง 104 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2538 5073, 0 2538 5083
โทรสาร 0 2538 5421

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองแขม
1711 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2421 7570-1
โทรสาร 0 2421 7572

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ก�ำแพงแสน
111/2 หมู่ 1 ต.ก�ำแพงแสน
อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3430 0637-8
โทรสาร 0 3430 0639

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตลาดไท
ตลาดไท 31/26 หมู่ 9 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2516 4035-6
โทรสาร 0 2516 4037

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กล้วยน�้ำไท
4062 ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2249 3517, 0 2249 5165
โทรสาร 0 2249 5236

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีย่าน
อาคารห้างสรรพสินค้าเอดิสัน เลขที่ 664 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2241 7363-4
โทรสาร 0 2241 7365
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธัญบุรี คลอง 6
40/67 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2577 1383-4
โทรสาร 0 2577 1385
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองจอก
1 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2548 2797-8
โทรสาร 0 2548 2799

ภาคเหนื อ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงใหม่
265/4 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5321 6238-9
โทรสาร 0 5321 6237
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงราย
180/24 หมู่ที่ 12 ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5371 9056-7
โทรสาร 0 5371 9058
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ภาคกลาง

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สันก�ำแพง
108/46 หมู่ที่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5333 9474-5
โทรสาร 0 5333 9476

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางพลี
200/61 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2181 7971-2
โทรสาร 0 2181 7973

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แพร่
96/15 ถนนช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5453 1352-4
โทรสาร 0 5453 1351

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครสวรรค์
49/39 หมู่ที่ 5 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5688 2133-4
โทรสาร 0 5688 2135

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำปาง
357/42 ถนนบุญวาทย์ (ฉัตรไชย) ต.สวนดอก
อ.เมืองล�ำปาง จ.ล�ำปาง 52100
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5422 5300-3
โทรสาร 0 5422 5304

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ประตูน�้ำพระอินทร์
92/71-72 หมู่ที่ 7 ต.เชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3535 4194, 0 3535 4235
โทรสาร 0 3535 4380

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม่สาย (เชียงราย)
2/5 หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5373 1481-2
โทรสาร 0 5373 1483

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิษณุโลก
371/8 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5525 2804-5
โทรสาร 0 5525 2803

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุตรดิตถ์
1/19 ถนนเจริญธรรม ต.ท่าอิฐ
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5541 6541, 0 5541 6543
โทรสาร 0 5541 6542
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พะเยา
112 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต�๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5443 1029-30
โทรสาร 0 5443 1028

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลพบุรี
43/3 หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3677 6642-3
โทรสาร 0 3642 1992
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สระบุรี
173/39 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3622 0861-2
โทรสาร 0 3622 0863

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ก�ำแพงเพชร
91/4 ถนนราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง
อ.เมืองก�ำแพงเพชร จ.ก�ำแพงเพชร 62000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5571 3101-4
โทรสาร 0 5571 3105

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุพรรณบุรี
56/2 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3544 6548-9
โทรสาร 0 3552 3200

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สมุทรสงคราม
130/2 ถนนทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3475 6770, 0 3475 6772
โทรสาร 0 3475 6771

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อยุธยา
94/6 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3534 5666, 0 3534 5668
โทรสาร 0 3534 5667

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิจิตร
20/277 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5661 1251, 0 5661 1253
โทรสาร 0 5661 1252

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพชรบูรณ์
19/23 ถนนเกตุปัญญา ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5672 1219, 0 5672 1419
โทรสาร 0 5672 1243

ภาคตะว ันออกเฉี ยงเหนื อ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อ่างทอง
49/9 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3561 2050, 0 3561 2052
โทรสาร 0 3561 2051
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สิงห์บุรี
154/165 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3651 0350, 0 3651 0348
โทรสาร 0 3651 0349

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เลย
83/2 ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4281 5476-7
โทรสาร 0 4281 5478
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ขอนแก่น
381/49 หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4346 8808-9
โทรสาร 0 4346 8810
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชัยภูมิ
293/63 ถนนยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4481 1404, 0 4481 1406
โทรสาร 0 4481 1405
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บึงกาฬ
218/2 หมู่ที่ 1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4249 0762-3
โทรสาร 0 4249 1545
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บุรีรัมย์
112 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4461 3444, 0 4461 3433
โทรสาร 0 4461 3466
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มหาสารคาม
157/2 ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4371 0811, 0 4371 0813
โทรสาร 0 4371 0812
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร้อยเอ็ด
56/2 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4351 6711, 0 4351 8237
โทรสาร 0 4351 8236
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สกลนคร
218/23 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4271 2511, 0 4271 3404
โทรสาร 0 4271 6404

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุรินทร์
142/4 ถนนสนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4451 3232, 0 4451 3113
โทรสาร 0 4451 3233
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุดรธานี
213 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4224 2555, 0 4224 1347-8
โทรสาร 0 4224 2504
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุบลราชธานี
234/1 หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4531 4421-2
โทรสาร 0 4531 4423
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มุกดาหาร
89/8 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4261 4030-1
โทรสาร 0 4261 4034
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตลาดเซฟวัน (นครราชสีมา)
2/32 ซอยมิตรภาพ 15 ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4421 1831-2
โทรสาร 0 4421 1833
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีสะเกษ
983/69 ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4561 3317-8
โทรสาร 0 4561 3319
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชุมแพ (ขอนแก่น)
92/5 หมู่ที่ 15 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4331 3099-102
โทรสาร 0 4331 3096
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองคาย
148/34 หมู่ที่ 3 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4241 4041, 0 4241 4043
โทรสาร 0 4241 4042
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุดร (บ้านจั่น)
844/4 ถนนทหาร (ดงวัด) ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4221 1657, 0 4221 1659
โทรสาร 0 4221 1658
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปากช่อง (นครราชสีมา)
939/19 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4431 6801-2
โทรสาร 0 4431 6803
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กาฬสินธุ์
18/12 ถนนทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4381 1351, 0 4351 1358
โทรสาร 0 4381 1356

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บัวใหญ่ (นครราชสีมา)
11/42 ถนนเทศบาล 4 ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4491 3707, 0 4491 3709
โทรสาร 0 4491 3708
ภาคตะว ันออก

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จันทบุรี
87/2 ถนนมหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3932 1578-9
โทรสาร 0 3932 0809
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ฉะเชิงเทรา
560/3 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3851 2090-1
โทรสาร 0 3851 2092
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชลบุรี
112/36 หมู่ที่ 1 ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3828 6986-7
โทรสาร 0 3828 6985
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัทยา
509/78 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3841 0234-5
โทรสาร 0 3841 0238

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงานสาขา

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง
144/49 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3862 2900-2
โทรสาร 0 3862 2904

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สัตหีบ
426/1 หมู่ที่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3843 9192-3
โทรสาร 0 3843 9194

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง-แกลง
99/9 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3867 7123, 0 3867 7102
โทรสาร 0 3867 7101

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปราจีนบุรี
64/20 ถนนปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง
อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3721 1990, 0 3721 1992
โทรสาร 0 3721 1991

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง-ปลวกแดง
499/3 หมู่ 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3802 5979-80
โทรสาร 0 3802 5978
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีมหาโพธิ
633/28 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3748 0949-50
โทรสาร 0 3748 0948
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีราชา
399/10 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3848 1003
โทรสาร 0 3848 1005
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อรัญประเทศ
200/5 หมู่ 2 ถนนธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3724 7517-8
โทรสาร 0 3723 1572

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สระแก้ว
70/1 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3742 1890, 0 3742 1896
โทรสาร 0 3742 1894
ภาคตะว ันตก

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านโป่ง
5/2 ถนนแสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3222 2682, 0 3222 2680
โทรสาร 0 3222 2681
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพชรบุรี
15 ถนนสุรินทร์ฤาชัย ต.ท่าราบ
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3240 1756-7
โทรสาร 0 3240 1758

รายงานประจ�ำปี 2560
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ส�ำนักงานสาขา

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม่สอด (ตาก)
64/1 ถนนประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5553 3673-4
โทรสาร 0 5553 3675

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปราณบุรี
73/15 หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3262 1502-3
โทรสาร 0 3262-1504

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กาญจนบุรี
250/2 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3451 5234, 0 3451 5317
โทรสาร 0 3451 5318

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ประจวบคีรีขันธ์
179 ถนนพิทักษ์ชาติ ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3260 3466, 0 3260 3464
โทรสาร 0 3260 3465

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชะอ�ำ
388/23 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3247 2773-4
โทรสาร 0 3247 2775

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตาก
399/2 ถนนมหาดไทยบ�ำรุง ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5551 2210-11
โทรสาร 0 5551 2212

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางสะพาน
87/12 หมู่ที่ 1 ต.ก�ำเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3269 1176-7
โทรสาร 0 3269 1178
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ราชบุรี
286/34 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3232 1225-6
โทรสาร 0 3232 1227
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หัวหิน
11/194 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3251 1657-8
โทรสาร 0 3251 1659

ภาคใต ้

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กระบี่
238/11 ถนนมหาราช ต.ปากน�้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7562 0213-4
โทรสาร 0 7562 0215
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชุมพร
64/2 หมู่ที่ 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7751 0815-6
โทรสาร 0 7765 8561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตรัง
59/45 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7559 0411-2
โทรสาร 0 7559 0413

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งสง
42/3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7542 1085-6
โทรสาร 0 7542 0945
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครศรีธรรมราช
29/33 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 85000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7534 3400-1
โทรสาร 0 7534 3402
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัทลุง
230/4 หมู่ที่ 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7460 6402, 0 7460 6404
โทรสาร 0 7460 6411
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ภูเก็ต
32/174 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7635 5333
โทรสาร 0 7634 5845
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุราษฎร์ธานี
159/27 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7727 5678-79
โทรสาร 0 7727 5680
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หาดใหญ่
237/5 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7423 5345, 0 7422 0803
โทรสาร 0 7422 0804
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เกาะสมุย
11/6 หมู่ 1 ต.แม่น�้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7733 2807-8
โทรสาร 0 7733 2806
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระนอง
999/18 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7782 8392-3
โทรสาร 0 7782 8394
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สงขลา
155 ถนนทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7430 0840-1
โทรสาร 0 7430 0842
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สิชล (นครศรีธรรมราช)
148/3 หมู่ที่ 1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7553 5380, 0 7553 5382
โทรสาร 0 7553 5381
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หลังสวน (ชุมพร)
6/20 ถนนหมู่บ้านอวยชัย ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7754 1244, 0 7754 1232
โทรสาร 0 7754 1235
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ท่าศาลา
274/43 หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7545 0901, 0 7545 0903
โทรสาร 0 7545 0902
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เวียงสระ (สุราษฎร์ธานี)
468 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7736 1045
โทรสาร 0 7736 1046
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สี่แยกท่าเรือ (ภูเก็ต)
114/51 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7637 9677
โทรสาร 0 7637 9675

ส� ำน ักงานนาโนเครดิ ต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดยิ่งเจริญ
651 ตลาดยิ่งเจริญ ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2347 0441-2
โทรสาร 0 2347 0443
ส�ำนักงานนาโนเครดิต เจเจ มอลล์
588 ห้อง 190 อาคารเจเจมอลล์ ถ.ก�ำแพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2692 9971-3
โทรสาร 0 2692 9982
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดโกสุมรวมใจ
ตลาดโกสุมรวมใจ 312/3 ถนนโกสุมรวมใจ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2583 5615-6
โทรสาร 0 2583 5617

ส�ำนักงานนาโนเครดิต พาหุรัด
อาคารตลาดพาหุรัด 95/103-106 ถนนตรีเพชร
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2437 8730-1
โทรสาร 0 2437 8732
ส�ำนักงานนาโนเครดิต รามค�ำแหง 2
ห้างนัมเบอร์วัน พลาซ่า 197/199/201/203/205
ถนนรามค�ำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2397 0736-7
โทรสาร 0 2397 0738
ส�ำนักงานนาโนเครดิต วัน แอท โบ๊เบ๊
299 ถนนด�ำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2433 7406-7
โทรสาร 0 2433 7408
ส�ำนักงานนาโนเครดิต สามแยกพระสมุทรเจดีย์
107/11 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2464 2471-2
โทรสาร 0 2464 2472
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดนิคมฯ บางปู
ตลาดสดนิคมบางปู เลขที่ 548 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2702 7049 - 50
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดน�ำชัย
127 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2327 0384-5
โทรสาร 0 2327 0386

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ทิพย์เกสร
ตลาดทิพย์เกสร เลขที่ 99/71 หมู่ที่ 8 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2327 0384-5
โทรสาร 0 2327 0386

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ล�ำลูกกาคลอง 8
ตลาดเจริญกัลป์ เลขที่ 9/18 หมู่ 5 ต.ล�ำลูกกา
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2531 5236-7
โทรสาร 0 2531 5238

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดอ่อนนุช 58
1932 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2397 0736-7
โทรสาร 0 2397 0738

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดกระทุ่มแบน
1345/14 ถนนสุคนธวิท ต.กระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3442 5802-3
โทรสาร 0 3442 4520

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดป้าคี
49/5 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2408 4850-1
โทรสาร 0 2408 4852

ส�ำนักงานนาโนเครดิต เมืองทองธานี
โซน PW พื้นที่หมายเลข PW 6/39 เลขที่ 101-101/1
ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2583 5615-6
โทรสาร 0 2583 5617
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดอุดมทรัพย์
89/85 ตลาดอุดมทรัพย์ ถนนสาย 346 ต.คูขวาง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2581 1046-7
โทรสาร 0 2581 1048

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ลาดพร้าว-วังหิน
760 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2591 9180-2
โทรสาร 0 2591 9182
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ศาลายา
ตลาดศาลายา 139/32 ม.5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2431 2590-92
โทรสาร 0 2431 2589
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดบวรร่มเกล้า
ตลาดบวรร่มเกล้า เลขที่ 123/23 ซอยเคหะร่มเกล้า 1/3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2540 0190-2
โทรสาร 0 2540 0193
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเอกเซ็นเตอร์
16/24 หมู่ที่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3535 4194, 0 3535 4235
โทรสาร 0 3535 4280
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดคลอง 16
127 ชั้น 1 อาคารกรุงทองพลาซ่า 2 เลขที่ 833 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2548 2797-8
โทรสาร 0 2548 2799
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ประตูน�้ำ
127 ชั้น 1 อาคารกรุงทองพลาซ่า 2 เลขที่ 833 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2275 5245-6
โทรสาร 0 2275 5247

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดดอนตูม
129/19 หมู่ที่ 1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3421 9695-8, 0 3427 1231-2
โทรสาร 0 3421 9699
ส�ำนักงานนาโนเครดิต สีลม
40 อาคาร ตรีนิตี้มอลล์ 1 เลขที่ 425/128 ซอยสิริจุลเสวก
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2212 8670–1
โทรสาร 0 2212 8672
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ท่าทราย
304/237 ซ.ประชาชื่น 12 แยก 1-2 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2591 9180-1
โทรสาร 0 2591 9182

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดบางเลน
116 หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3430 0637-8
โทรสาร 0 3430 0639

ส�ำนักงานนาโนเครดิต สรงประภา
8/2 ซ.สรงประภา 9 ถนนสรงประภา
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2567 0060-2
โทรสาร 0 2567 0063

ส�ำนักงานนาโนเครดิต สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
25/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2548 2797-8
โทรสาร 0 2548 2799

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ปิ่นเกล้า (สายใต้ใหม่)
89 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2434 3145-6
โทรสาร 0 2434 3147

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดโพธิ์แจ้เซ็นเตอร์
24/310 หมู่ที่ 2 ต.บางน�้ำจืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2415 5644-5
โทรสาร 0 2415 5646

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ศิริราช
839/1-2 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2434 3145-6
โทรสาร 0 2434 3147
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต สี่แยกบางนา
47/10 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2702 7049-50
โทรสาร 0 2730 9159
ส�ำนักงานนาโนเครดิต คู้บอน 27
4 ซ.คู้บอน27 แยก 24 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2347 0441-2
โทรสาร 0 2347 0443
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดบางบัวทอง
59/2 หมู่ที่ 2 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2595 0420-2
โทรสาร 0 2595 0423
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเจริญกัลป์ คลอง 10
160/1 หมู่ที่ 6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2577 1383-4
โทรสาร 0 2577 1385
ส�ำนักงานนาโนเครดิต เซียร์รังสิต
อาคารศูนย์การค้า รังสิตอาเขต เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 8
ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2567 0060-2
โทรสาร 0 2567 0063
ส�ำนักงานนาโนเครดิต เซ็นเตอร์วัน
1 ชั้น G ห้อง 99 อาคารเซ็นเตอร์ วัน ช้อปปิ้ง พลาซ่า
ซอยเลิศปัญญา ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2692 9971-3
โทรสาร 0 2692 9982
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ภาคเหนื อ

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดแม่เหียะ (เชียงใหม่)
32 หมู่ที่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5321 6239, 0 5321 6238
โทรสาร 0 5321 6237
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดห้วยไคร้ (แม่สาย)
282 หมู่ 7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
วันเวลาท�ำการ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี
		
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5373 1481-2
โทรสาร 0 5373 1483
ภาคกลาง

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสี่ขวาพัฒนา (อยุธยา)
268/14 หมู่ที่ 7 ต.ล�ำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3534 5666, 0 3534 5668
โทรสาร 0 3534 5667
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดน�ำไท (บางพลี)
99/5 หมู่ 5, ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2181 7971
โทรสาร 0 2181 7973
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดพุทธบูชา (สระบุรี)
167 หมู่ 7 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3677 6642
โทรสาร 0 3642 1992

รายงานประจ�ำปี 2560

164

ส�ำนักงานสาขา

ภาคตะว ันออกเฉี ยงเหนื อ

ภาคใต ้

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดประตูน�้ำขอนแก่น (ขอนแก่น)
456 ถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4346 8808
โทรสาร 0 4346 8810

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดนัดกรีนเวย์ (หาดใหญ่)
1406/3 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วันเวลาท�ำการ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7423 5345, 0 7422 0803
โทรสาร 0 7422 0804

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดแม่สมบูรณ์ (จอหอ)
82 หมู่ที่ 3 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4421 1831
โทรสาร 0 4421 1833
ภาคตะว ันออก

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดบ่อวินพลาซ่า (ศรีราชา)
271/364 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3848 1003
โทรสาร 0 3848 1004
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ระยอง)
88/14-15 ถนนเนินพยอม ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
วันเวลาท�ำการ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3862 2900-3
โทรสาร 0 3862 2904
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดลุงสน (ชลบุรี)
37 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3828 6986-7
โทรสาร 0 3828 6985

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ปกหลังใน

