






 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ /     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)02



 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญรายงานประจ�าปี 2559    / 03



ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
นับตั้งแต่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และ 
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549  
และเปิดด�าเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย  
จ�ากัด (มหาชน) สามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แข็งแกร่ง และมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ทางการเงินเพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้ารายย่อยอันเป็นรากฐานส�าคัญของประเทศ โดยเฉพาะการบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
เช่น สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ด้วยการบริการเป็นกันเอง ยืดหยุ่น และจริงใจ

เป็นระยะเวลา 9 ปีเต็มแล้ว ที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย อยู่เคียงข้างลูกค้ารายย่อย พร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือก 
ส�าหรับลูกค้ารายย่อยให้สามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยการ
เพิ่มจ�านวนสาขาและพื้นที่ให้บริการทางด้านการเงิน ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งขยายการให้บริการไปยังภูมิภาค  
ในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ยึดมั่นเสมอมา พร้อมก้าวสู่ปีที่ 10 ในฐานะธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อยตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้

ย้อนรอย
ประวัติธนาคาร

ย้อนรอยประวัติธนาคาร /     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)04



ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ได้รับการอนุญาตให้เปิดด�าเนินการธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มกราคม 2550

ธนาคารเข้าซื้อกิจการของ บริษัท ธนบรรณ จ�ากัด ผู้ด�าเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต ์
ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลเป็นอนัดบั 4 ในขณะนัน้ เพือ่ตอกย�า้เจตนารมณ์
การเป็นธนาคารเพื่อรายย่อย 

นอร์ธ สตาร์ กรุ๊ป (Northstar Group) กลุ่มกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มากกว่า 20 แห่ง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพอร์ตการลงทุนสูง 36,700 ล้านบาท เข้าถือหุ้นธนาคารไทยเครดิต  
เพื่อรายย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 25 และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมผู้บริหารเพื่อการบริหารองค์กร 
อย่างมืออาชีพ พร้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

ประกาศวสิยัทศัน์ใหม่ในการขบัเคล่ือนธนาคารสูก่ารเป็น “ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กท่ีดีทีสุ่ด” เพือ่ลกูค้า 
รายย่อยทั่วทุกภูมิภาคของไทย อันเป็นรากฐานส�าคัญของประเทศ

ธนาคารขายกิจการ บริษัท ธนบรรณ จ�ากัด ให้แก่ บริษัท กรุ๊ปลีส จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจหลัก 
เนือ่งจากต้องการมุ่งเน้นธุรกจิการให้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ผู้ประกอบการรายย่อย ตามนโยบายและแผนการ
ด�าเนินงานของธนาคารได้อย่างเต็มที่

เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการให้บริการสินเช่ือนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย โดยเป็นธนาคาร
พาณิชย์รายแรกที่เปิดให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารมากย่ิงข้ึน
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สารจาก
ประธานกรรมการธนาคาร

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)10 สารจากประธานกรรมการธนาคาร



ธนาคารยังคงยึดนโยบายความระมัดระวัง รอบคอบ
มีธรรมาภิบาล มีศักยภาพ รวดเร็ว
และมีพัฒนาการตลอดเวลา
มุ่งเน้นความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง

ในปี 2559  เป็นอีกปีหนึ่งที่ธนาคารประสบความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างงดงามในทุกด้าน  ท้ังสินเชื่อ  เงินฝาก 
เงินกองทุน ก�าไรที่เพิ่มมากกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด และการสร้างความมั่นคงด้วยการกันเงินส�ารองและการเพิ่มทุน 
อย่างพอเพียงส�าหรับความก้าวหน้าในอนาคต  มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย (Nano Finance) 
ที่ธนาคารเต็มใจให้บริการ และขยายปริมาณมากข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทย  
รวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงบริการของธนาคารด้วยความพึงพอใจมากที่สุด

การประกอบการของธนาคารยังคงยึดนโยบายความระมัดระวัง รอบคอบ มีธรรมาภิบาล มีศักยภาพ รวดเร็ว  และม ี
พัฒนาการตลอดเวลา มุ่งเน้นความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในการฝากเงินและใช้บริการ 
กับธนาคาร รวมถึงยึดถือความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเป็นที่ตั้ง

ธนาคารขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ใช้บริการทุกประเภทของธนาคาร  ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ 
ทุกท่านตลอดไป ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการตลอดมา โดยเฉพาะ 
การเพิ่มทุนให้ธนาคารมีความมั่นคง สามารถขยายการด�าเนินงานได้ตลอดเวลา และขอบคุณกรรมการ ผู้บริหาร   
และพนักงานทุกท่านท่ีได้ช่วยกันท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ จนผลการด�าเนินงานมีก�าไรเพ่ิมขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนด มีการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างเด่นชัดในปีที่ผ่านมาและในอนาคตตลอดไป

   (นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค)
   ประธานกรรมการธนาคาร
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการ

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)12 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



ปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จในปีนี้ คือ บุคลากรทุกคน
ของธนาคาร ซึ่งมุ่งมั่นทำางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่า 
ธนาคารของเราจะเติบโตและประสบผลสำาเร็จ

ปีแห่งการเติบโตและความส�าเร็จ

“พลังอันเกิดข้ึนจากคน” ธนาคารของเราประสบความส�าเร็จอย่างมากในปี 2559 ผมมีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับ 
ทุกคนว่า ปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จในปีน้ี คือ บุคลากรทุกคนของธนาคาร ซึ่งมุ่งมั่นท�างานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้มั่นใจว่า  
ธนาคารของเราจะเติบโตและประสบผลส�าเร็จเหนือความคาดหมายของผู้ถือหุ้น 

แม้ว่าบุคลากรของเราจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา รวมถึงแรงกดดันจากธุรกิจ 
เอสเอ็มอีที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร แต่ผมก็สามารถกล่าวได้ว่า บุคลากรของเราสามารถรับมือและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ปี 2559 เป็นปีแห่งผลิตภาพและการเติบโตส�าหรับพวกเรา โดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วน 
มากที่สุดของธนาคาร ได้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อเพื่อรายย่อยเติบโตขึ้น 
ร้อยละ 47 แม้ว่าสินเช่ือเพื่อรายย่อยมีอัตราการเติบโตที่ต�่าในช่วงต้นปีสืบเนื่องมาจากความผันผวนของตลาดอย่าง
รุนแรง ธนาคารของเราสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และสามารถพลิกสถานการณ์ให้ดีข้ึน
กว่าเป้าหมายที่วางไว้ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของพลังที่เกิดข้ึนจากคน

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดของเราคือ สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย จากโครงการน�าร่อง
ที่ริเริ่มขึ้นในปี 2558 ด้วยพอร์ตสินเชื่อจ�านวน 16 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี พอร์ตสินเชื่อได้ขยายตัวเป็น  
730 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเหนือความคาดหมายของทุกคน สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย เปิดให้บริการใน
เดือนตุลาคมปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีเงินทุนต�่าแต่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่โปร่งใสและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญซ่ึงอยู่ในพื้นที่ เรามักจะประหลาดใจเสมอเมื่อได้เห็นลูกค้าของเรากู้
ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 20 ต่อเดือน ในตอนนี้ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  
ได้กลายเป็นแหล่งเงินกู้ที่ส�าคัญในตลาดสด ธนาคารเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่เช่ือถือได้

จากตวัชีว้ดัทางการเงนิของเรา แสดงให้เหน็ตวัเลขทีบ่่งบอกถึงการเตบิโตต่าง ๆ รวมถึงการทุม่เทอย่างหนกัจากบคุลากร 
ของเรา ท�าให้ธนาคารมีผลก�าไรสุทธิหลังหักภาษีสูงถึง 326 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า พวกเรามี 
ความภาคภูมิใจในความส�าเร็จนี้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

แม้ว่าตอนนี้ เราจะยังเป็นเพียงองค์กรขนาดเล็ก แต่เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนส�าหรับอนาคตของธนาคาร ย่ิงไปกว่านั้นเรา
ยังท�างานด้วยใจรักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เราเป็นพันธมิตรคู่ค้าของผู้ประกอบการรายย่อย เรามีความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และให้การบริการที่ดีที่สุด โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
และเป็นแรงสนับสนุนที่ส�าคัญเพื่อให้ลูกค้าของเราประสบความส�าเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้

 (นายวิญญู  ไชยวรรณ) (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ
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นายวานิช ไชยวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และ ก�าหนดค่าตอบแทน
(ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่
วันที่ 28 ธันวาคม 2559)

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ

นายตัน จุน-ฮง
กรรมการ และกรรมการสรรหา 
 และก�าหนดค่าตอบแทน

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)14 คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง



เจ้าหน้าที่
บริหารธนาคาร

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) ตำาแหน่ง หน่วยงาน

1 นายวิญญู ไชยวรรณ Mr. Winyou Chaiyawan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายรอย ออกุสตินัส กุนารา Mr. Roy Agustinus Gunara กรรมการผู้จัดการ
3 นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล Mr. Suchin Srisurangkul รองกรรมการผู้จัดการ เครือข่าย
4 น.ส.สนันนาถ กุลไพศาลธรรม Miss Sanannart Kulpaisantham รองกรรมการผู้จัดการ สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
5 นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ Mr. Kittipant Sriwannawit ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การเงิน
6 นายศราวุธ เศวตณรงค์ Mr. Sarawooth Savejnarong ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารคุณภาพ การเปล่ียนแปลง

และทรัพยากรบุคคล
7 นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ Mr. Pornthep Permpornpipat ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารความเส่ียง
8 นายกมลภู ปาลิภาพงศ์ Mr. Kamolphu Palephapong ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย
9 นายนาธัส กฤตวรานนท์ Mr. Natus Kittawaranon ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อไมโครและนาโนไฟแนนซ์
10 น.ส.อัจฉรา เรืองฉาย Miss Achara Ruangchay ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วิเคราะห์สินเช่ือและปฏิบัติการกลาง
11 นายคริสโตเฟอร์ ชาน Mr. Christopher Chan ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน Mr. David Jeffrey Stone ที่ปรึกษา เก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสิน

กฎหมายและประเมินหลักทรัพย์
13 น.ส.เริงจิตร สุจริต Miss Roengchit Sujarit ที่ปรึกษา
14 นางศันสนีย์ วอร์ค Mrs. Sansanee Warke ผู้อ�านวยการอาวุโส ส่ือสารองค์กร
15 นายรงค์ หิรัญพานิช Mr. Rong Hirunpanich ผู้อ�านวยการอาวุโส ตรวจสอบ
16 น.ส.นรา แสงหิรัญวัฒนา Miss Nara Sanghirundwathana ผู้อ�านวยการอาวุโส ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
17 น.ส.ดรรชนี หมู่สุวรรณ Miss Datchanee Musuwan ผู้อ�านวยการอาวุโส วิเคราะห์การเงินและวางแผนกลยุทธ์
18 นายวีรเวท ไชยวรรณ Mr. Veeravet Chaiyawan ผู้อ�านวยการอาวุโส บริหารเครือข่ายสาขา
19 นายเชิดเกียรติ ชนะกิจ Mr. Chertkiat Chanakit ผู้อ�านวยการอาวุโส ธุรการ
20 น.ส.ชนิดา ชาญมนูญ Miss Chanida Charnmanoon ผู้อ�านวยการอาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ธุรกิจ
21 นายทรงศักดิ์ มงคลประจักษ์ Mr. Songsak Mongkolprachak ผู้อ�านวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจรายย่อย 1
22 น.ส.ณัฐณาพรณ์ ตั้งยศฐากิจกุล Miss Nathanaporn Tangyosthakijjakul ผู้อ�านวยการอาวุโส กลยุทธ์ลูกค้าสินเชื่อไมโครและนาโนไฟแนนซ์
23 น.ส.ภัคจิรา วุฒิเศถกฤต Miss Puckjira Vudhesethakrit ผู้อ�านวยการอาวุโส บริหารคุณภาพและกระบวนการสินเช่ือไมโคร

และนาโนไฟแนนซ์
24 นายธีรยุทธ ธนารัตนวิชัย Mr. Theerayuth Thanarattanavichai ผู้อ�านวยการอาวุโส ก�ากับองค์กรและธรรมาภิบาล
25 นายดุลยวิทย์ อินทปันตี Mr. Dulyavit Intapantee ผู้อ�านวยการอาวุโส จัดการความเส่ียง
26 นางยุวพร ประเสริฐศรี Mrs. Yuwaporn Prasertsri ผู้อ�านวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 1
27 นายโชดก ธีระวิกสิต Mr. Chodok Theerawigasit ผู้อ�านวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 4
28 นายอิศนันท์ วชิระธรรมา Mr. Isanan Vachiratamma ผู้อ�านวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 5
29 นายสมชาย รวีเรืองรอง Mr. Somchai Raweeruengrong ผู้อ�านวยการอาวุโส กลยุทธ์และสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
30 นายโกวิทย์ ลี้ศิริสรรพ์ Mr. Kowit Leesirison ผู้อ�านวยการอาวุโส กลยุทธ์และสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
31 นายญาณพัฒน์ สุวิสิษฐ์ Mr. Yanapat Suvisit ผู้อ�านวยการอาวุโส วิเคราะห์สินเช่ือธุรกิจธนกิจ
32 นางพิมลพรรณ กิตติสุวรรณ์ Mrs. Phimolphan Kittisuwan ผู้อ�านวยการอาวุโส วิเคราะห์สินเช่ือรายย่อย
33 นายไพสิฐ สกุลเศรษฐกร Mr. Paisit Sakunsedthakorn ผู้อ�านวยการอาวุโส วิเคราะห์สินเช่ือธุรกิจรายย่อย
34 นายวีระศักดิ์ ตั้งมานะสกุล Mr. Weerasak Tangmanaskul ผู้อ�านวยการอาวุโส ควบคุมคุณภาพและบริหารงาน
35 น.ส.ณธษา สุระชีวะกฤต Miss Natasa Suracheewakrit ผู้อ�านวยการอาวุโส ปฏิบัติการกลาง
36 นายวิศิษฐ์ ธนวณิชย์กุล Mr. Visith Thanawanichakul ผู้อ�านวยการอาวุโส ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
37 นายวิบูลย์ อรุณเรืองศิริเลิศ Mr. Wiboon Aroonreungsirilert ผู้อ�านวยการอาวุโส จัดการข้อมูลสารสนเทศและ

การบริหารโครงการ
38 น.ส.ประทานพร ปีตะนีละวัต Miss Pratanporn Peetaneelavat ผู้อ�านวยการอาวุโส เก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสิน
39 นายสมยศ แสงมณีเสถียร Mr. Somyos Seangmaneesatien ผู้อ�านวยการอาวุโส ติดตามหน้ีทางโทรศัพท์
40 นางจรวยพร สุวรรณสาคร Mrs. Jaruayporn Suwanasakorn ผู้อ�านวยการอาวุโส สนับสนุน
41 นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา Mr. Sumit Setthapattana ผู้อ�านวยการอาวุโส กฎหมายและประเมินหลักทรัพย์
42 นางพนิดา ศรีปัตถา Mrs. Panida Sriphattha ผู้อ�านวยการอาวุโส ปฏิบัติการบัญชีและภาษี
43 นางชัญญานุช ฉวีวงศ์ Mrs. Chanyanuch Chaveewong ผู้อ�านวยการอาวุโส บริหารการเปล่ียนแปลง

ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

รายงานประจำาปี 2559    / 15เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร



นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ

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

การถือหุ้นธนาคาร
 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
•	บริษัท	กู๊ดไชลด์	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	บริษัท	โปรเรสสิเดนซ์	ซิสเต็มส์	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	บริษัท	แพทริออท	เอาท์ฟิต	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	บริษัท	อินโฟเวนช่ัน	จ�ากัด	(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
•	บริษัท	คอนโทรลอินไซเดอร์	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	บริษัท	แพทริออท	เอาท์ฟิต	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	กู๊ดชิลเดร้น	(หุ้นส่วนผู้จัดการ)

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

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)

การถือหุ้นธนาคาร
 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
•	บริษัท	จี	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)
 (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ)
•	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 
 (ที่ปรึกษาประธานกรรมการ)

การดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ ในบริษัทอื่น

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)16 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

การศึกษา 
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	/	มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์			
•	 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	/	มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร	์		
•	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)

การถือหุ้นธนาคาร
 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
•	บริษัท	แอ๊ดวานซ์	อะโกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
 (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
•	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)	
 (กรรมการอิสระ)
•	บริษัท	ทีไอซี	เอนจิเนียริ่ง	โปรดักส์	จ�ากัด	
 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

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

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

การถือหุ้นธนาคาร
 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
•	ING	Bank	N.V.	BKK,	TH	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	Netherlands-Thai	Chamber	of	Commerce		(กรรมการอิสระ)

รายงานประจำาปี 2559    / 17การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



นางสาวกัลณิการ์  ตริยางกูรศรี
กรรมการอิสระ  และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
(ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559)

การศึกษา 
•	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	สาขาการเงิน	/ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	Master	of	International	Management		สาขาการเงนิระหวา่ง 

ประเทศ / American Graduate School of International  
Management-Arizona,	USA

•	Director	Certification	Program	/
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	Audit	Committee	Program	/
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	Role	of	Nomination	and	Governance	(RNG)	/
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
•	บริษัท	อรุณพาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	บริษัท	เซ็ปเป้	จ�ากัด	(มหาชน)	(กรรมการตรวจสอบ	
 และกรรมการอิสระ) 
•	บริษัท	สวนสุขภาพอรุณ	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	บริษัท	อรุโณเทล	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ   

การศึกษา 
•	บัญชีบัณฑิต	/	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•	Director	Certification	Program	/	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
 ไม่มี

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)18 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา 
•	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	การเงินและการธนาคาร	/	
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
•	Master	of	Business	Administration	(M.B.A.)	/	
	 The	Anderson	School	of		UCLA
•	Chartered	Financial	Analyst	(CFA)	/	CFA	Institute
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(รุ่น	15)	/	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•		หลักสูตร	Ultra	Wealth	/	บริษัท	อัลตร้าเวลท์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	

การถือหุ้นธนาคาร
 มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร  ร้อยละ 23.54

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
•	บริษัท	วี.ซี.สมบัติ	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	บริษัท	ญาติสัมพันธ์	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	บริษัท	ไชยวรรณ	จ�ากัด	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	บริษัทหลักทรัพย์	เอสบีไอ	ไทย	ออนไลน์	จ�ากัด	(กรรมการอิสระ)

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
(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

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
 ไม่มี

รายงานประจำาปี 2559    / 19การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



นายตัน จุน-ฮง
(Mr.	Tan	Choon-Hong)
กรรมการ  และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

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

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
•	Northstar	Advisors	Pte.	Ltd.	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
•	Nera	Telecommunications	Ltd.	(กรรมการ)
•	Asia	Systems	Ltd.	(กรรมการ)
•	Precision	Solutions	Partners	(กรรมการ)
•	Precision	Solutions	Group	(กรรมการ)
•	Precision	Solutions	Limited	(กรรมการ)
•	Precision	Solutions	Holdings	(กรรมการ)
•	Realty	Partners	Group	Pte.	Ltd.	(กรรมการ)
•	ERA	Realty	Network	Pte.	Ltd.	(กรรมการ)
•	ERA	Singapore	Pte.	Ltd.	(กรรมการ)
•	Realty	International	Associates	Pte.	Ltd.	(กรรมการ)
•	Electronic	Realty	Associates	Pte.	Ltd.	(กรรมการ)
•	ERA	Real	Estate	Consulting	(Shanghai)	Co.,	Ltd.	(กรรมการ)
•	Coldwell	Banker	Real	Estate(S)	Pte.	Ltd.	(กรรมการ)
•	Coldwell	Banker	Commercial	Real	Estate(S)	Pte.	Ltd.	(กรรมการ)
•	Orion	Capital	Ltd.	(กรรมการ)	

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)20 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



รายชื่อ สัดส่วนจำานวนหุ้นที่ถือ* เพิ่มขึ้น / ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสามารถ  บูรณวัฒนาโชค ไม่มี ไม่มี -

นายธีระพล  ปุสสเด็จ ไม่มี ไม่มี -

นายศิริชัย  สาครรัตนกุล ไม่มี ไม่มี -

นางสาวกัลณิการ์  ตริยางกูรศรี ไม่มี ไม่มี -

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส ไม่มี ไม่มี -

นางสาวกฤษณา  อร่ามกุลชัย ไม่มี ไม่มี -

นายวิญญู  ไชยวรรณ 23.54 22.44 1.10

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา ไม่มี ไม่มี -

นายตัน	จุน-ฮง ไม่มี ไม่มี -

   

*หมายเหตุ : สัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ถือซึ่งได้รวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และการถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ธนาคารท�าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี : ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นของกรรมการ
ในปี 2559

รายงานประจำาปี 2559    / 21รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการในปี 2559



/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)22 โครงสร้างองค์กร



รายงานประจำาปี 2559    / 23โครงสร้างองค์กร



ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)
เป็น “ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย” ที่มีขนาดสินทรัพย์ 
ใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของธนาคารพาณิชย์ไทย

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)24 ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) เป็น “ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย” ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับบริษัทเงินทุนและ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่เปิดด�าเนินการอยู่และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมยื่นขออนุญาตปรับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เพ่ือให้เกิด 
ความเท่าเทียมกันในการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ โดยธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะเน้นการให้บริการทางการเงินแก ่
ประชาชนรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดตามประกาศ เร่ืองขอบเขต 
การประกอบธุรกิจและขอบเขตการท�าธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย “ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย” คือ บริษัทมหาชนจ�ากัด ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชนรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีข้อจ�ากัดการประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

ทั้งน้ีธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการเงินที่แตกต่าง โดยเน้นการให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งพาการเงินนอกระบบ อันส่งผลต่อภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจของลูกค้า ซ่ึงการให้บริการสินเชื่อ 
ของธนาคารส่งผลให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยธนาคารเน้นที่จะเป็นที่ปรึกษาในการท�าธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีความสามารถ
ในการช�าระหน้ีและมีความต้องการเงินทุนระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด�าเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ 

นอกจากนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารได้เล็งเห็นความส�าคัญของลูกค้ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้า หรือกลุ่มลูกค้านาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์  
ให้สามารถขอสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในกิจการขนาดเล็กของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนนอกระบบที่มีอัตราดอกเบ้ียสูง เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสมและมีสภาพคล่องพัฒนากิจการให้แข็งแกร่งต่อไปได้

ธนาคารเปิดด�าเนนิงานเม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2550 และในปี 2552 ได้ลงทนุเข้าซือ้กจิการบรษิทั ธนบรรณ จ�ากดั โดยถือเป็นบรษิทัลกูในกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน ในปี 2556 และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าการเพิ่มทุนจาก 2,500 ล้านบาทเป็น 3,000 ล้านบาท  
จากการเข้ามาร่วมทนุของกลุม่ Northstar ต่อมาธนาคารได้ขายกจิการบรษิทั ธนบรรณ จ�ากดั  เมือ่ปี 2557 และในเดอืนมถุินายน 2558 ได้เพ่ิมทุน 
อีกจ�านวน 1,000 ล้านบาท เป็น 4,000 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธนาคารและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต  

รายงานประจำาปี 2559    / 25ลักษณะการประกอบธุรกิจ



แม้ปี 2559 จะเป็นปีแห่งความท้าทายจากกระแสของความเปลี่ยนแปลง 
ของภาวะเศรษฐกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ แต่ธนาคาร 
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ยังคงสามารถสร้างการเติบโต 
ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยความมุ ่งมั่นเป็นธนาคารขนาดเล็กที่ดีที่สุด 
ในการให้สินเชื่อส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู ้ประกอบการรายย่อย 
โดยธนาคารยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งข้ึนเสมอมา 
ตลอดจนความพร้อมในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ว

ส�าหรับผลการด�าเนินการงานในปี 2559 ธนาคารประสบความส�าเร็จ 
ในการสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น ด้วยรายได้จากการด�าเนินงาน
จ�านวน 2,413 ล้านบาท และก�าไรสุทธิจ�านวน 326 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	194		ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลีย่	(ROAE)	
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 8.57 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย 
(ROAA) เท่ากับร้อยละ 0.93 ต่อปี อันเนื่องมาจากการเติบโตในธุรกิจ 
สนิเช่ือเพือ่รายย่อย โดยการพฒันาศกัยภาพของทมีพนกังานขาย และการใช้ 
ประโยชน์สูงสุดจากจ�านวนสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อยท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
ซึง่ธนาคารได้ใช้กลยทุธ์การขยายสาขาแบบใหม่เพ่ือขายสนิเช่ือนาโนเครดติ
ในตลาดสด (Traditional Market) โดยเริม่จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ซึง่ธนาคารเล็งเห็นถงึความต้องการและอตัราการเตบิโตจากแนวคดิใหม่นี้
ด้วยการริเริ่มขายสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตในตลาดสด

ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 39,334 ล้านบาท   
และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี ธนาคาร 
ได้ตั้งเงินส�ารองจ�านวน 1,397 ล้านบาท และสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่  
1,514 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินส�ารองต่อสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ร้อยละ 92.3  

กลยุทธ์และความสำาเร็จ
ธนาคารยังคงรักษาผลการด�าเนินงานท่ีโดดเด่นในธุรกิจหลักของ
ธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อรายย่อย (SB) จ�านวน 17,195 ล้านบาท และ 
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ	 (SME)	 จ�านวน	 9,554	 ล้านบาท	 และสินเชื่อคงค้าง 
ของธนาคารทั้งสิ้น 34,284 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 23  
จากปีก่อนหน้า	ธนาคารถอืว่าสนิเช่ือธุรกจิธนกจิ	(SME)	สนิเช่ือเพ่ือรายย่อย	 
(SB) และสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ (Micro Loan) คือธุรกิจหลัก โดยธุรกิจ
หลกัมีอตัราการเตบิโตร้อยละ 35 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ต่อสนิเชือ่รวม
ทั้งหมดของธนาคาร สะท้อนถึงความส�าเร็จของแผนกลยุทธ์ในปี 2559

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากความมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดส�าหรับธุรกิจขนาดเล็ก และ 
ผู้ประกอบการรายย่อย ธนาคารให้ความส�าคัญกบัการพัฒนาผลติภณัฑ์และ
บรกิารทางการเงนิทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ระกอบการ 
ได้อย่างแท้จริง ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดสินเชื่อด้อย
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการเพิ่มยอดสินเชื่อของธนาคาร 

ในขณะเดียวกันธนาคารยังให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง ด้วยแผนการฝึกอบรมประจ�า
ปีและจัดการฝึกอบรมให้พนกังานทกุระดบัได้พฒันาความรู ้ความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น การให้บริการ
ด้านสินเชื่อ ความสามารถในการพิจารณาการให้สินเชื่อ และการฝึกอบรม
ทักษะการขาย เป็นต้น

แบรนด์อันแข็งแกร่งและย่ังยืน
ธนาคารให ้ความส�าคัญกับการสร ้างภาพลักษณ์ที่ ดีขององค์กร
ผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด โดย  
“People Branding” นับเป็นหนึ่งในโครงการส�าคัญของธนาคารใน 
การฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถส่งมอบการบริการที่ดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า 
ด้วยความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมาดปรารถนาอย่างแท้จริง นับตั้งแต่
ปี 2558 พร้อมเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์การสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนจากภายในองค์กร เพื่อส่งต่อ 
ทัศนคติในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมบริการที่ดีแก่ลูกค้า
ภายนอกองค์กร ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับภาพลักษณ์ของธนาคาร  
โดยปี 2559 ธนาคารได้รับคะแนนตัววัดผลการปฏิบัติงานด้านลูกค้า  
(Net Promoter Score (NPS)) สูงสุดในตลาดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
อัตราความพึงพอใจของลูกค้าธนาคาร โดยเป็นการส�ารวจขององค์กร 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

การขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยทั่วประเทศ
ธนาคารยังคงมุ่งม่ันเดินหน้ากลยุทธ์ขยายสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย 
ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นอีก 
16 สาขา ส่งผลให้ธนาคารมสีาขาสนิเชือ่เพ่ือรายย่อย รวมทัง้สิน้ 75 สาขา
ในปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจในการรุกกลุ่มเป้าหมาย 

สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2558 ให้
สามารถด�าเนินธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยหรือ “นาโนเครดิต” 
โดยไม่ต้องมีหลักประกันซึ่งให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย 
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อ
ธรุกิจรายย่อยให้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อย รวมทัง้ได้พัฒนาเทคโนโลยแีละ
กระบวนการท�างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการ
ทีร่วดเร็ว ไม่เฉพาะแต่การมีผลิตภณัฑ์ใหม่ การบริการและการพัฒนาระบบ 
แต่รวมถึงการเปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยที่ให้บริการสินเชื่อนาโนเครดิต  
เพื่อรายย่อย รุกท�าเลเฉพาะกลุ่มลูกค้า “นาโน” ส่งผลให้ธนาคารสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงหลังจากนาโนเครดิตได้รับกระแสตอบรับอย่างดี 
จากตลาด ธนาคารได้น�าเสนอสินเชื่อไมโครเครดิตที่เพิ่มวงเงินสินเชื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถึง 200,000 บาท โดยใน
ปัจจบุนัผลติภณัฑ์สนิเช่ือนาโนและไมโครเครดติถอืว่าเป็นพอร์ตโฟลโิอของ
ธนาคารที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด

ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)26 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ



แผนธุรกิจปี 2560
หลังจากธนาคารสามารถสร้างการเตบิโตได้อย่างแขง็แกร่งในธรุกิจสินเช่ือ
เพ่ือผู้ประกอบการรายย่อยและประสบความส�าเรจ็ในการน�าเสนอผลติภณัฑ์
ใหม่ในกลุ่มนาโนและไมโครเครดิต ในปี 2560 ธนาคารพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ 
ยคุแห่งการขยายสาขาสนิเช่ือเพ่ือรายย่อยและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี 
ด้วยเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่
ละเอยีดอ่อนขึน้เพือ่การตอบสนองความต้องการของกลุ่มธรุกิจขนาดเลก็ 
และประชาชนทัว่ไปให้สามารถเข้าถงึการบรกิารทางการเงนิในระบบ โดยเฉพาะ 
กลุ่มลูกค้ารายย่อย ภายใต้แผนธรุกจิทีมุ่ง่มัน่ในการสร้างการเตบิโตอย่าง
ยั่งยืน ดังนี้

การขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อการเติบโตทางสินเชื่อ
จากความมุ่งมั่นให้ผู ้ประกอบการรายย่อยและประชาชนท่ัวไปสามารถ
เข้าถึงสินเช่ือของธนาคารเพ่ือพัฒนาธุรกิจอันเป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศ ธนาคารเล็งเห็นความส�าคัญของการขยายจ�านวนสาขา
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยวางแผนการด�าเนินงานขยายจ�านวน
ส�านักงานสาขาและสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยในปี 2560 อีก 120 สาขา 
รวมจ�านวนทั้งสิ้น 164 สาขา แบ่งเป็นสาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 45 สาขา 
และต่างจังหวัด 75 สาขา ซึ่งทุกสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยพร้อมให้บริการ 
สนิเชือ่นาโนและไมโครเครดติเพือ่ธรุกจิรายย่อย ธนาคารยงัวางแผนในการ
เพิ่มพนักงานขายเพื่อรองรับจ�านวนสาขาที่เปิดใหม่ด้วย

การสร้างการเติบโตในธุรกิจหลัก
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานขายสินเชื่อรุ่นใหม่ ด้วย
การสร้างห้องฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการขายสินเชื่อ 
ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของธนาคาร รวมถึงการให้บริการลูกค้าให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด 

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้ริเริ่มช่องทางการขายสินเชื่อเพื่อรายย่อยผ่าน
ทางโทรศัพท์ เพื่อเสริมศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการและการเติบโตสินเชื่อของธนาคาร 
 
การพัฒนาศักยภาพด้านไอที
ภายใต้แผนการด�าเนินงานสร้างการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจ�านวน 
สาขา การขยายตวัของธรุกจิสนิเช่ือ และการเพ่ิมพนกังานขายจ�านวนมาก  
ธนาคารจ�าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบไอทีให้สอดคล้องกับ
แผนการด�าเนินงาน	 ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยีใหม่	 ได้แก่	 TELS	 และ	 
SDE	ใช้งานแทนระบบ	BPM	Master	Loan	ในการให้บริการด้านสินเชื่อ	 
ระบบเหล่านี้ เป ็นระบบท่ีพัฒนาจากทีมภายในให้สามารถด�าเนินงาน 
ได้อย่างสอดคล้องกับโมเดลทางธุรกิจและประสบการณ์จากการบริการ 
กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อย และผู้ประกอบการรายย่อย ไม่เฉพาะแต่ระบบ 
สินเชื่อ แต่ธนาคารยังเริ่มปรับปรุงระบบของสาขาเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ 
ที่ลูกค้าได้รับในผลิตภัณฑ์เงินฝากและบริการของธนาคาร

เทคโนโลยีใหม่ : ฟินเทค
ธนาคารให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากในการใช้ดจิิทลัและเทคโนโลยใีหม่เพือ่
เพิม่โอกาสทางธรุกจิในการสร้างความเตบิโต โดยเฉพาะกระแสฟินเทค หรอื
เทคโนโลยทีางการเงนิ ซึง่เป็นช่องทางส�าคญัในการรกุกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
ทีต้่องการเข้าถงึผลติภณัฑ์ทางการเงนิอย่างง่ายดายทกุเวลา ทุกสถานท่ี  
ธนาคารได้รเิริม่ความคดินีเ้พือ่ต่อยอดในธรุกจิหลกัทีส่ร้างผลก�าไรเพือ่เพิม่
ศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ โดยเทคโนโลยีของธนาคารท่ีเร่ิมต้น
ขึ้นได้สร้างประโยชน์ให้กับโมเดลทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขันให้กับธนาคารเป็นอย่างดี

ธนาคารมีความตื่นตัวในกระแสฟินเทคท่ีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า  
ด้วยหลักปรัชญาฟินเทคที่ธนาคารวางไว้ คือ การริเร่ิมสร้างสรรค์  
การพัฒนาอันรวดเร็ว และต้นทุนราคาที่ต�่า ซ่ึงปัจจุบันธนาคารให ้
ความส�าคัญในการริเริ่มกระบวนการเพิ่มยอดสินเช่ือผ่านทางสื่อดิจิทัล 
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจัดตั้งทีมงานใหม่เพื่อดูแลรับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์การให้บริการดิจิทัล และสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของธนาคารผ่านการท�าการตลาดโซเชียลมีเดีย เช่น การใช้  
Google และ Facebook ตลอดจนสื่อดิจิทัลอื่น ๆ เป็นต้น 

การขยายธุรกิจสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต
ธนาคารเลง็เหน็ช่องว่างและโอกาสในตลาดในการให้บรกิารเพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตที่มีอยู ่ เป ็นจ�านวนมาก  
ซึ่งสถาบันการเงินยังไม่สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 

ธนาคารจึงมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตในธุรกิจไมโครและนาโนเครดิต 
อันเป็นเป้าหมายหลักในปี 2560 โดยถือเป็นโอกาสที่ส�าคัญของการเติบโต
ด้านสินเช่ือนาโนและไมโครเครดิต เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการ
การบริการดังกล่าว 

ทั้งนี้ ต้นทุนการปล่อยสินเชื่อประเภทนี้จะมีราคาที่สูงกว่า และต้องใช ้
พนักงานจ�านวนมากในการพิจารณาสินเชื่อ ธนาคารยึดมั่นในการสร้าง 
การเติบโตของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตโดยผ่านกับระบบการ
ด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและระบบการควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
ที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ ธนาคาร
มีการฝึกอบรมพนักงานขายและพนักงานที่ ให ้บริการด้านสินเชื่อ 
ให้มีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดส�าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อยในระดับมืออาชีพและสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากผู้ให้
บริการเงินกู้นอกระบบ
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ในฐานะสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่อตามกฎหมาย ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยเครดิต  
เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและการบริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจรายย่อย เพื่อให้ธุรกิจสามารถ 
สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนและช่วยเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ธนาคารพร้อมขับเคลื่อนพันธกิจหลักในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนไทยได้อย่าง 
ครอบคลุม เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมตามที่กฎหมายก�าหนด 
ให้ความคุ้มครองไว้ ทั้งยังสนับสนุนแนวคิดการออมเงินเพื่อสร้างรากฐานชีวิตคนไทยให้มั่นคงผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากหลายรูปแบบดังนี้

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

•		สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต
 เพื่อธุรกิจรายย่อย
•		สินเชื่อคนค้าขาย
•		สินเชื่อธุรกิจเพื่อ
   ผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

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

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

ผลิตภัณฑ์
ธนาคาร

สายลูกค้า
ธุรกิจรายย่อย

สายลูกค้า
ทั่วไป

สายลูกค้า
ธุรกิจ	SMEs
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นบัตัง้แต่เริม่ต้นก่อต้ัง ธนาคารไทยเครดิต เพือ่รายย่อย จ�ากดั (มหาชน) 
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจรายย่อย ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อในปัจจุบัน ประกอบด้วย  
สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อคนค้าขาย และ
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ เป็นต้น

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย
ธนาคารตอกย�้าความเป็นธนาคารเพ่ือรายย่อยอย่างแท้จริง ด้วย
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส�าหรับผู ้ประกอบการรายย่อยท่ีไม่มีหลักประกัน 
แต่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งแน่นอน	 และอยู่ในรัศมี	 5-10		
กิโลเมตรจากสาขาที่ให้กู้ โดยให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท และ
ระยะเวลาการผ่อนช�าระสูงสุด 5 ปี พร้อมอ�านวยความสะดวกในการ 

1. สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
2. สินเชื่อคนค้าขาย
3. สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

สายลูกค้าธุรกิจรายย่อย

ช�าระเงิน ด้วยบริการรับช�าระเงินถึงสถานที่ประกอบธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการรายย่อย และสามารถแบ่งช�าระเป็นรายสัปดาห์ ซึ่ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมการค้าขายของลูกค้าอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น ธนาคารยังเดินหน้าตอบสนองความต้องการของ 
ผู ้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเน่ืองให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ด้วย 
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2559 โดยให้วงเงินกู ้สูงสุดถึง 200,000 บาท ส�าหรับ 
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการเงินลงทุนที่มากข้ึน และมียอดขาย 
และขนาดกิจการที่มากกว่ากลุ่มนาโนเครดิต   

ส�าหรับในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดให้บริการสินเชื่อท้ัง 2 ประเภท  
ผ่านสาขาของธนาคารไปแล้วทั้งสิ้น 44 สาขา ครอบคลุมทุก 
หัวเมืองใหญ่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และในเดือนธันวาคม 2559  
ธนาคารได้เปิดให้บริการสาขารูปแบบใหม่ในช่ือส�านักงานนาโนเครดิต 
เพื่อธุรกิจรายย่อยที่ตลาดยิ่งเจริญ ส่งผลให้ลูกค้าผู้ประกอบการ 
รายย่อยสามารถใช้บริการจากธนาคารได้สะดวกมากขึ้น 

ทั้งนี้ ธนาคารวางแผนเปิดสาขาและส�านักงานนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจ 
รายย่อย เพื่อให้บริการกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย อีกกว่า 119 แห่ง 
ทั่วประเทศ เพื่อให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุดในปี 2560

สินเช่ือคนค้าขาย
สินเช่ือส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพ และมีสินทรัพย์ท่ี 
สามารถน�ามาเป็นหลกัประกนัได้ เช่น บ้าน อาคาร สถานประกอบการ 
ห้องชดุ หรอืทีด่นิเปล่า ให้วงเงนิสูงสดุ 10 ล้านบาทและระยะเวลากู้สูงสุด  
10 ปี โดยสามารถขอวงเงินกูเ้พิม่ เพือ่ช�าระค่าเบีย้ประกนั ค่าจดจ�านอง  
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สินเช่ือธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์
สินเชื่อพิเศษส�าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และเทคนิค 
การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เปิดคลินิกรักษาโรค  
ขยายกจิการทางการแพทย์ หรอืน�าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในกิจการ  
โดยใช้เพยีงใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะ หรือเอกสารรบัรองประสบการณ์ 
ท�างานในสายวิชาชีพทางการแพทย์ในการขอสินเชื่อแทนหลักประกัน

ส�าหรับจุดเด่นของสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ ได้แก่  
แพทย์ไม่จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์
ท�างานในสายอาชีพ และไม่จ�าเป็นต้องมีหลักประกันในการขอกู้ โดย
ให้ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี และวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ในกรณี
กู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์ รวมทั้งวงเงินสูงสุด 
2 ล้านบาท ในกรณีกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ และเภสัชกร
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ธนาคารพร้อมให้บริการสินเช่ือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ที่ม ี
ศกัยภาพในการเตบิโตทีดี่	เช่น	โรงงานอตุสาหกรรม	หอพกั-อพาร์ทเมนท์	 
หรือเจ้าของร้านทอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่าง 
แข็งแกร่งต่อไป

สินเชื่อ SME
สนิเชือ่ส�าหรบัผูป้ระกอบการทัง้ขนาดกลางและขนาดเลก็ เพือ่สนับสนนุ 
การเติบโตทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนส�าหรับการขยายกิจการ  
และเสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม เป็นต้น

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
บริการทางการเงินส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย	(SMEs)	ซึ่ง
ต้องการแหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ โดย 
ผู ้ประกอบการสามารถเบิกถอนวงเงินจากบัญชีกระแสรายวันได้ 
อย่างสะดวกสบายด้วยเช็คส่วนตัว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการช�าระ
ค่าสินค้า วัตถุดิบ หรือค่าบริการอื่น ๆ ของธุรกิจ

วงเงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan)
บริการด้านการเงินท่ีช่วยเพิ่มสภาพคล่องและความสะดวกสบายแก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย	(SMEs)	ที่ต้องการเงินลงทุนหมุนเวียน 
และเงินทุนส�าหรับการด�าเนินงานในธุรกิจส�าหรับการจัดหาวัตถุดิบ 
สินค้าคงคลัง สินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในการด�าเนินธุรกิจ

วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)
บริการทางการเงินส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย	 (SMEs)	 
ที่ต้องการแหล่งเงินทุนส�าหรับใช้ในการลงทุนในธุรกิจ หรือขยายธรุกจิ 
ส�าหรบัเช่าทีด่นิ ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานหรอือาคารส�านกังาน โกดัง
สินค้า ค่าเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงการโอนย้ายวงเงินจากสถาบันการเงินเดิม

วงเงินรับซื้อลดตั๋วเงิน (Clean Bill Discount)
บริการทางการเงินส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย	 (SMEs) 
ที่ต้องการวงเงินส�าหรับหมุนเวียนในธุรกิจ ในลักษณะการรับซ้ือลด 
ตั๋วเงินประเภทต่าง ๆ โดยธนาคารจะหักส่วนลดรับล่วงหน้าทันที

วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)
•	หนังสือค�้าประกัน	(Letter	of	Guarantee)	บริการของธนาคาร
ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย	 (SMEs)	 ที่ต้องการหนังสือ
จากธนาคารเพื่อค�้าประกันการเข้าประมูลงานราชการ ปฏิบัติตาม
สัญญาต่อหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้าน  
หรือบุคคลทั่วไป ส�าหรับสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ

•	การอาวัล	(Aval)	บริการของธนาคารส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 
รายย่อย	 (SMEs)	 ที่ต้องการให้ธนาคารค�้าประกันการช�าระเงิน 
ตามตั๋วเงิน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เป็นต้น

•	 การรับรองตั๋วแลกเงิน	 (Acceptance)	 บริการของธนาคาร 
ส�าหรับผู ้ประกอบการธุรกิจรายย่อย	 (SMEs)	 ที่ต ้องการให  ้
ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามตั๋วเงิน

•	 ใช้เป็นหลักประกันในการเข้าประมูลงานหรือเข้าท�าสัญญาต่อ 
หน่วยงานราชการ แทนการจัดหาเงินสดเพื่อค�้าประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญา

สินเช่ือเพ่ือเจ้าของร้านทอง
สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ 
นิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง และต้องการเพ่ิมโอกาส 
ในการด�าเนินธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินลงทุน ผลก�าไร  
หรอืต่อยอดธรุกจิ โดยใช้ทองค�าแท่งหรอืทองรปูพรรณเป็นหลักทรพัย์ 
ค�้าประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

สินเช่ือเช่าซื้อเพ่ือธุรกิจ
สินเชื่อแบบเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์	 เครื่องจักร-เครื่องมือ	 
(Hire Purchase) วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เป็นบริการเพ่ือ 
รองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ หรือเป็นแหล่งเงินทุน 
หมุนเวียนในธุรกิจ โดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกัน ระยะเวลา 
ในการเช่า	1-5	ปี

สายลูกค้าธุรกิจ SME
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ส�าหรบัจดุเด่นของสนิเชือ่เช่าซือ้เพือ่ธรุกจิ ได้แก่ การคิดอตัราดอกเบีย้ 
แบบลดต้นลดดอก และอัตราค่าเช่าคงที่ตลอดสัญญา รวมถึงผู้กู้ 
สามารถช�าระค่าเช่าเป็นรายเดอืนในจ�านวนเท่ากนัทกุเดอืน หรอืสามารถ 
ช�าระค่าเช่ามากกว่าอตัราค่าเช่าทีก่�าหนด เพือ่ให้เงินต้นหมดไวและประหยัด 
ดอกเบ้ียได้ ตลอดจนผู้กู้สามารถปิดสัญญาก่อนก�าหนดได้ทุกเวลา  
โดยไม่คิดดอกเบ้ียในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญา

ดังนั้น สินเช่ือเช่าซื้อเพ่ือธุรกิจจึงเหมาะส�าหรับการเป็นแหล่งเงินทุน 
ในการจัดซ้ือสินทรัพย์ท่ีขอสินเชื่อ โดยไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วย 
เงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ และไม่มี
ความเสี่ยงด้านต้นทุนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทั้งยัง 
ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเมื่อครบสัญญา

สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก
สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์หรือหอพักให้เช่าแบบ 
ครบวงจร	 ได้แก่	การกู้เพื่อก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักใหม่บนที่ดิน 
ของตนเอง การปรบัปรงุอาคารสิง่ปลกูสร้างเดมิทีม่อียู ่การรไีฟแนนซ์ 
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม หรือการกู้เพ่ือซื้อที่ดินพร้อม 
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอพาร์ทเมนท์-หอพัก	

ด้วยข้อเสนอของธนาคารท่ีมีความแตกต่างและโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น  
ความรวดเร็วในการพิจารณาเงินกู้ ซึ่งให้วงเงินกู้ค่าก่อสร้างสูงสุด 
100% ของมูลค่าก่อสร้าง พร้อมวงเงินสินเช่ือหรือเงินกู้ ส�าหรับ 
การตกแต่งภายในและการผ่อนช�าระเงินกู ้ ท่ีสอดคล้องกับรายได้  
ภายใต้ระยะเวลาผ่อนช�าระเงินกู้สูงสุดได้ 15 ปี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่า
บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยพร้อมความคล่องตัวกับผู้ฝากและนักธุรกิจ 
ท่ีต้องการเงินหมุนเวียนเป็นประจ�า สามารถเบิกถอนเงินด้วยเช็คได้ 
อย่างมั่นใจ สะดวก และสามารถตรวจสอบธุรกรรมผ่านใบแจ้ง 
รายการเดินบัญชี (Statement) โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก 
เข้าบัญชีทุกเดือน พร้อมค�านวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือ 
ในบัญชีทุกส้ินวัน

สินเช่ือทองแลกเงิน
สินเชื่อส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเงินด่วน ซึ่งสามารถผ่อนเป็น
ระยะเวลานานสูงสุด 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยต�่า และแปรผันตาม
วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95  
ของมูลค่าหลักประกัน  โดยสามารถใช้ทองค�าแท่งหรือทองรูปพรรณ 
ที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 93.5 เป็นหลักประกัน 

สินเช่ือบ้านแลกเงิน
สินเชื่อส�าหรับบุคคลทั่วไปที่มีบ ้านเป็นของตัวเอง และต้องการ 
เสริมสภาพคล่อง ซึ่งผู้กู้สามารถใช้โฉนดที่ดินและบ้าน หรืออาคารชุด 
เป็นหลักประกัน โดยธนาคารให้วงเงินกู ้สูงสุด 10 ล้านบาท และ 
ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 20 ปี

สายลูกค้าบุคคลทั่วไป
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ธนาคารให้ความส�าคัญกับการให้บริการสินเช่ือเพื่อสร้างรากฐาน
ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งควบคู่กับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 
อย่างย่ังยนื ด้วยผลิตภณัฑ์ด้านเงนิฝากหลากหลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
การออมเงินเป็นก้อน หรือทยอยออม เพื่อรับดอกเบ้ียสูงหรือเพ่ือ
ความคล่องตัวในการฝากถอนได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง พร้อมทั้งรับ 
ดอกเบี้ยอัตราสูง โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เงินฝากออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มเงินฝากทั่วไป (General Deposit) และกลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ  
(Structured Deposit)

กลุ่มเงินฝากทั่วไป (General Deposit)
บริการทางการเงินขั้นพ้ืนฐานส�าหรับทุกกลุ่มช่วงวัยและทุกกลุ่มลูกค้า  
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยเป็นบัญชีท่ีรองรับธุรกรรม 
ใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการเก็บออม หรือการใช้จ่ายตามความต้องการ 
ของลูกค้า ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ�า

1. เงินฝากประจำา
2. เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ
3. เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ
4. เงินฝากปลอดภาษี

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากที่มีความคล่องตัวสูง และสะดวกสบายกับการใช้จ่าย 
ประจ�าวัน	 ซ่ึงสามารถฝาก-ถอนได้ทุกวัน	 ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	 โดย 
สามารถใช้บรกิารได้ทัง้ทีตู่ ้ATM ของธนาคารไทยเครดติ และธนาคาร 
พาณิชย์อืน่ในประเทศ พร้อมบรกิารหกับญัชีเงนิฝากอัตโนมตั ิเพือ่ช�าระ 
ค่างวดสนิเชือ่ หรอืค่าสาธารณปูโภค พร้อมคิดอตัราดอกเบีย้ให้ทกุวนั 
และรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายนและธันวาคม

บัญชีเงินฝากประจำา
บัญชีเงินฝากประจ�าเป็นบัญชีประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา โดย
ธนาคารจะค�านวณดอกเบีย้ในแต่ละยอดเงนิฝากให้ตามอตัราทีก่�าหนด 
ส่งผลให้ผู้ฝากได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงตลอดระยะเวลาการฝากใน 
รูปแบบสมุดคู่ฝาก (Passbook) และสามารถเลือกระยะเวลาการ
ฝากได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 3-36 เดือนตามความต้องการ 
ผลตอบแทน รวมทั้งสามารถใช้บัญชีเงินฝากประจ�าเป็นหลักทรัพย ์
ค�้าประกันเงินกู้ได้

1 42 3
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ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างทางเลือกในการออมและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมครบวงจร ด้วยการมอบ 
ผลตอบแทนในอัตราที่จูงใจ และมีรูปแบบการฝากที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสร้างความแตกต่างหลากหลาย
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบพิเศษของธนาคาร โดยผสมผสาน 
จุดเด่นของบริการฝากประจ�า และเงินฝากออมทรัพย์เข้าไว้ด้วยกัน  
เช่น การจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า อัตราดอกเบี้ยสูง คงความคล่องตัว 
ในการเบิกใช้ยามฉุกเฉิน ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าที่เพิ่มค่าให้กับเงินฝาก ด้วยอัตราดอกเบ้ียสูง 
เทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจ�า พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน คิดดอกเบี้ย 
ทกุสิน้วันถงึวันที ่25 ของเดอืน สามารถเบกิถอนดอกเบีย้ได้ในวนัถดัไป 
อีกทั้งยังได้รับความคล่องตัวสูงแบบออมทรัพย์ เบิกใช้สะดวกผ่าน 
บัตรเอทีเอ็มของธนาคารไทยเครดิต 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก  
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้ผู ้ฝากเงิน พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูง
เหมือนเงินฝากประจ�า โดยไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่ดอกเบี้ยรับทั้งปี 
ไม่เกิน 20,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงผู้ฝาก 
สามารถเลอืกฝากได้หลายลักษณะตัง้แต่ 100,000 – 1,000,000 บาท  
(ยอดเงินฝากตามธนาคารก�าหนด) พร้อมทั้งสามารถเลือกระยะเวลา 
การรักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาโครงการท่ีธนาคารก�าหนด หรือ  
ถอนก่อนระยะเวลาท่ีก�าหนดได้ โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 
ออมทรัพย์ปกติ

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
บัญชีเงินฝากที่ส่งเสริมวินัยในการออม ด้วยการฝากเงินในจ�านวน
เท่ากันทุกเดือนตามระยะเวลาการฝากที่เลือก ด้วยจ�านวนเงินขั้นต�่า 
เพียงเดือนละ	1,000	บาท	พร้อมรับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่	 (Fixed	 
Rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และได้รับยกเว้นภาษ ี
ดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ส�าหรับในปัจจุบัน 
ธนาคารได้อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถฝากเงินผ่านบัตร 
เงินฝากทันใจที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด 

ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)
ธนาคารขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวง
การคลัง	 ใบอนุญาตเลขที่	ลง-0022-01	และได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า 
หลักทรัพย์ และการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนจาก 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ก.ล.ต.) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางการ 
บริหารเงินโดยจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียงอย่างมี 
ประสทิธภิาพในจุดบรกิารเดยีวกนั รวมทัง้เป็นการเพิม่โอกาสในการรบั 
ผลตอบแทนที่มากข้ึน 

ปัจจุบันธนาคารเป็นตัวแทนจ�าหน่ายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่
•	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	วรรณ	จ�ากัด
•	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)
•	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จ�ากัด
•	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ส�าหรับการให ้บริการหลังจากลูกค้าท�าแบบประเมินความเสี่ยง  
(Suitability Test) ลูกค้าจะได้รับค�าแนะน�าจากผู้แนะน�าการลงทุน
เกี่ยวกับกองทุนรวมที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการ 
ด้านผลตอบแทนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของลูกค้าได้ เช่น กองทนุ 
รวมตลาดเงนิ กองทนุรวมตราสารหนี ้กองทนุรวมตราสารทุน กองทุน 
รวมผสม กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
(RMF) และกองทนุรวมอืน่ ตามที ่ก.ล.ต. ก�าหนด หรอืตามท่ีแต่ละ บลจ.  
ออกเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการพิจารณา บลจ. ที่มี
ศักยภาพ และมีผลิตภัณฑ์น่าสนใจ รวมถึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือก
ลงทุนได้มากขึ้น พร้อมเป็นธนาคารที่ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบ
วงจร

กลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ
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เหตุการณ์สำาคัญ
ในรอบปี 2559

 11 มกราคม 2559
ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ�ากดั (มหาชน)  
ธนาคารออมสิน สถาบันการเงินของรัฐ และ 
ธนาคารพาณชิย์รวม 20 แห่ง ร่วมลงนาม บันทึก 
ข้อตกลง “โครงการสินเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ (Soft Loan)  
เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs	 
ระยะที่ 2” เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
เอสเอม็ออีย่างต่อเนือ่ง ตามนโยบายรฐับาล ด้วย 
วงเงนิ 50,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4  
ต่อปี (เท่าโครงการแรก) พร้อมเง่ือนไขใหม่ให ้
วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท (โครงการแรก 
ไม่เกิน	 50	 ล้านบาท)	 เพื่อให้	 SMEs	 ขนาดเล็ก	 
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนี้มากท่ีสุด

 28 มกราคม 2559
ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ�ากดั (มหาชน)  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การ 
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู ้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 ระหว่าง 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง 
อตุสาหกรรม กับสถาบันการเงนิรวม 14 แห่ง ใน 
การสนับสนุนด้านการเงิน ให้กับผู้ประกอบการ  
SMEs	 ตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ 
ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเงินทุน  
โดยเฉพาะใน 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ ชิ้นส่วน 
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร 
และเคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ และ 
เครื่องนุ่งห่ม

 12 กุมภาพันธ์ 2559
ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ�ากดั (มหาชน)  
มอบประกาศนียบตัรให้แก่นกัศึกษาทีผ่่านการฝึก 
อบรมพฒันาวิชาชพี ตามโครงการบนัทกึข้อตกลง 
ว่าด้วยความร่วมมอื	(MOU)	ทีธ่นาคารได้ลงนาม	 
ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  
รามอนิทรา พร้อมสัมภาษณ์งานนกัศกึษา ท่ีสนใจ 
ร่วมงานกับธนาคาร

 31 มีนาคม 2559
ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ�ากัด (มหาชน)  
พร้อมสถาบนัการเงนิรวม 17 แห่ง ร่วมลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการค�า้ประกัน 
สนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการ	Micro	Entrepreneurs 
ระยะท่ี 2 กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) วงเงินค�้าประกัน 13,500  
ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนแหล่งเงินทุนในระบบ 
ให้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อยจนถึงสิ้นปี 2560

 16 พฤษภาคม 2559
เริ่มให้บริการบัตรเอทีเอ็มแบบชิปการ์ด ตาม 
นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการท�า 
รายการผ่านเคร่ือง
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 15 กรกฎาคม 2559
เปิดลงทะเบียนบริการ ไทยเครดิต พร้อมเพย ์ 
(PromptPay) บริการที่จะช่วยให้ลูกค้ารับโอน 
เงินได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชี  
เพียงลงทะเบียนผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  
หรือหมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน กับบัญชี 
เงินฝากของลูกค้า

 21 กรกฎาคม 2559
ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารออมสนิ และธนาคารพาณชิย์รวม 18 แห่ง  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการสินเชื่อ  
ดอกเบี้ยต�่า (Soft Loan) เพ่ือปรับเปล่ียน 
เครือ่งจกัร และเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ ส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)	ระยะที่	3”

08

09

07

06  23-24 พฤศจิกายน 2559
ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ�ากดั (มหาชน)  
ส่งผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมการประชมุสมาพนัธ์ 
ประกันสินเช่ือแห ่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 29  
ซ่ึงบรรษทัประกันสนิเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมประจ�าป ี
ของสมาชิกสมาพันธ์ฯ ในหัวข้อ “Credit  
Supplementation: The Challenges of  
Creating	Value	for	Entrepreneurs”

 24 พฤศจิกายน 2559
เปิดด�าเนินการสาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  
เป็นสาขาล�าดับที่ 14 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่  
199,199/1,199/2 ศนูย์การค้าเซ็นทรลั เวสต์เกต  
ชัน้ 3 ห้องที ่342 หมูท่ี ่6 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่  
จ.นนทบุรี07

09

06
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 26 พฤศจิกายน 2559
เปิดด�าเนินการสาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 
เป็นสาขาล�าดับที่ 7 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่  
55/88-89,55/91	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 
ชลบุรี ชั้น 1 ห้องที่ 173 หมู่ที่ 1 ต.เสม็ด  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 30 พฤศจิกายน 2559
ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)  
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พร้อมใจกนั 
เข้าร่วมพิธีกราบบังคมทูลถวายอาลัย พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้า 
พระบรมฉายาลกัษณ์ เพือ่แสดงความจงรกัภกัดี  
และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่าง 
หาที่สุดมิได้ ในโอกาสพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ปัญญาสมวาร (ครบรอบ ๕๐ วัน แห่งการเสด็จ
สวรรคต)
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 26 กรกฎาคม 2559
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปทุมธานี เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 79 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 24/159  
ถนนปทุมธานี -ก รุง เทพฯ	 ต .บางปรอก 
อ.เมืองปทุมธาน ีจ.ปทุมธานี 

 27 กรกฎาคม 2559
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางแค เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 83 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 100/2  
หมู ่ที่  15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 2 สิงหาคม 2559
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ ่งครุ เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 80 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขท่ี 381/4  
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร

 3 สิงหาคม 2559
สาขาสนิเช่ือเพือ่รายย่อย สขุมุวทิ 101/1 เป็นสาขา 
ล�าดับที ่84 ของธนาคาร ทีต่ัง้เลขท่ี 1 ห้อง 101  
ซอยวชิรธรรมสาธิต 23 ถนนสุขุมวิท 101/1  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 10 สิงหาคม 2559
สาขาสนิเชือ่เพือ่รายย่อย ประชานเิวศน์ เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 77 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 3/1  
ห้อง A1 ประชานิเวศน์ 1 สแควร์ โครงการ 
บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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เปิดสินเชื่อนาโนเครดิต
เพื่อธุรกิจรายย่อย
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 12 กันยายน 2559
สาขาสนิเชือ่เพ่ือรายย่อย วงเวยีนใหญ่ เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 82 ของธนาคาร ท่ีตั้งเลขที่ 388 
ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร

 14 กันยายน 2559
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พระราม 2 เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 78 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขท่ี 179/10  
ถนนท่าข้าม แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร

 21 กันยายน 2559
สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย พระนครศรีอยุธยา  
เป็นสาขาล�าดับที่ 43 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที ่
94/6 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา

สาขาสนิเชือ่เพ่ือรายย่อย นครสวรรค์ เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 64 ของธนาคาร ท่ีต้ังเลขที่ 49/39  
หมู่ที่ 5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์  
จ.นครสวรรค์

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อุดรธานี เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 22 ของธนาคาร ท่ีตั้งเลขท่ี 213  
ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อดุรธานี

สาขาสนิเชือ่เพือ่รายย่อย สุราษฎร์ธาน ีเป็นสาขา 
ล�าดับที	่24	ของธนาคาร	ทีต่ัง้เลขท่ี	159/27-28	 
ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
จ.สรุาษฎร์ธานี

 23 กันยายน 2559
สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ขอนแก่น เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 36 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 381/49  
หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ราชบุรี เป็นสาขา
ล�าดับที่ 57 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 286/34 
ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุรี

 26 กันยายน 2559
สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พิษณุโลก เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 47 ของธนาคาร ที่ต้ังเลขที่ 371/8  
ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง 
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
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 27 กันยายน 2559
สาขานครราชสีมา เป็นสาขาล�าดับที่ 16 ของ 
ธนาคาร	ที่ตั้งเลขที่	1282/12-14	ถ.มิตรภาพ	
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ภูเก็ต เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 31 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 32/174  
ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชุมพร เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 60 ของธนาคาร ที่ต้ังเลขที่ 64/2  
หมูท่ี่ 11 ต.วงัไผ่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร

 29 กันยายน 2559
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงใหม่ เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 45 ของธนาคาร ที่ต้ังเลขที่ 265/4  
ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หาดใหญ่ เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 39 ของธนาคาร ที่ต้ังเลขที่ 237/5  
ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

 11 ตุลาคม 2559
สาขาสนิเชือ่เพ่ือรายย่อย พระประแดง เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 81 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขท่ี 265/2  
หมู่ที ่17 ถ.นครเข่ือนขันธ์ ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ

 16 พฤศจิกายน 2559
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีราชา เป็นสาขา 
ล�าดับที่ 86 ของธนาคาร ที่ตั้งเลขที่ 399/10  
หมู่ที ่11 ถ.สขุาภบิาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุรี 
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จากวิสัยทัศน์การเป็นธนาคารชั้นน�าท่ีน่าเชื่อถือ คล่องตัว รวดเร็ว 
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อย 
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของประเทศ ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ ์
ทางการเงินที่ตอบโจทย์และตรงใจลูกค้า โดยทีมงานที่รักการให ้
บริการและการใช้เทคโนโลยีบริหารอย่างมืออาชีพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด  
(มหาชน) มุ่งด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ พร้อมให้ 
ความส�าคัญกับการสื่อสารให้ภายนอกองค์กรได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่น 
ตั้งใจผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด 
ผ่านสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 

ขณะเดียวกันธนาคารยังเชื่อมั่นว่า การสร้างความแข็งแกร่งและ 
ยั่งยืน ควรเริ่มจากภายในองค์กร โดยพนักงานของธนาคารเป็น 

PEOPLE BRANDING

แรงขับเคลื่อนส�าคัญในการส่ือสารภาพลักษณ์แบรนด์โดยตรง  
ด้วยการส่งมอบทัศนคติที่ดีในด้านคุณภาพสินค้าและบริการไปยัง 
ลูกค้าของธนาคาร

นับตั้งแต่ปี 2558 ธนาคารยังคงเดินหน้าเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับ 
วัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด People Branding เพือ่ให้พนักงาน 
มคีวามเข้าใจในทศิทางและเป้าหมายของธนาคารร่วมกนั ด้วยปณิธาน 
และเป้าประสงค์ ประกอบด้วย

1. เข้าถึงและบริการลูกค้าอย่างเข้าใจจริง
2. รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ท�า
3. ให้ความส�าคัญและให้เกียรติทุกคน
4. ท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อน
5. ยืดหยุ่น พร้อมหาทางออกใหม่ ๆ อยู่เสมอ
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3เข้าถึงและบริการลูกค้าอย่างเข้าใจจริง รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ท�า ให้ความส�าคัญและให้เกียรติทุกคน

ท�าเร่ืองยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อน ยืดหยุ่น พร้อมหาทางออกใหม่ ๆ อยู่เสมอ
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�าคัญในการสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร ่งและยั่งยืน  
ด้วยการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมความมุ่งมั่น 
สร้างรากฐานและการเติบโตเชิงพาณิชย์ในระยะยาวควบคู่กับการ 
ตอบแทนส่ิงดี ๆ กลับคืนสู่สังคม เนื่องจากเชื่อมั่นว่า “หากสังคมดี  
ธุรกิจจึงจะเติบโตอย่างยั่งยืน”

ส�าหรับในปี 2559 ธนาคารได้ท�ากิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) ดังต่อไปนี้

1.  โครงการฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัย
ธนาคารพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม เพือ่พฒันาทกัษะความรูใ้นสาย
อาชีพให้กับนักศึกษาวิทยาลัย (ปวส.) ท่ีมีความสนใจงานด้านการเงิน 
การธนาคาร และด้านการขาย รวมถงึเตรยีมความพร้อมและเปิดโอกาส
ให้กับนักศึกษาที่ก�าลังจะจบการศึกษาได้ก้าวเข้ามาเป็นนักการเงิน 
การธนาคารอย่างเต็มภาคภูมิ

ในปี พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ให้การอบรมนกัศึกษาวทิยาลยัใน 6 สถาบนั
การศึกษาด้วยกัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด�าเนิน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา วิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ และกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2. โครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ”
ในฐานะสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ธนาคารได้เป็น
ส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(สอ.ดย.) ภายใต้การสนบัสนนุเพิม่เตมิจากองค์กรอืน่ ๆ  ในภาคเศรษฐกจิ 
ของประเทศ ด�าเนินโครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” อย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 (โครงการปีท่ี 1) เป็นต้นมาจนถึง 
ปี พ.ศ. 2559 (โครงการปีที่ 2) เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
ทางการเงินส ่วนบุคคลและปลูกฝ ังวิ นัยทางการเงินให ้ เกิดข้ึน 
แก่แกนน�านักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา จังหวัด 
นครปฐม

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2559 โครงการได้อบรมแกนน�านักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีจ�านวน 334 คน และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา 35 คน   
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 7 แห่ง โดยแกนน�านักศึกษา 
ได้น�าความรู้เผยแพร่ต่อไปยังเพ่ือนนักศึกษาและชุมชนผ่านการท�า 
กิจกรรมขยายผล 25 กิจกรรม

3.  โครงการ Running for Thai Charities 
 55.5 Miles for Smiles
ธนาคารร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ Running for Thai 
Charities 55.5 Miles for Smiles เป็นการระดมเงินบริจาคโดย  
Mr. Christopher Yeoh ได้เข้าร่วมการแข่งขนั Comrades Marathon  
ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อน�าเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศล 3 แห่ง โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 
ได้แก่ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน และมูลนิธิ
สเปเชียลโอลิมปิคไทย

4.  โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 
 ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2559
ธนาคารร่วมกับสมาคมธนาคารไทยสนับสนุนเงินบริจาคในการเป็น
เจ้าภาพบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1 สัปดาห์ ในโครงการไถ่ชีวิต
โค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวิหาร

5. การแข่งขันกอล์ฟการกุศล วปส.6
ธนาคารมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโดย 
คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส.6) 
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 360 คน ด้วยวัตถุประสงค ์
เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรม และสาธารณกุศลต่าง ๆ ของ 
คณะนักศึกษา
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เศรษฐกิจไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

เศรษฐกิจไทยรวมทั้งปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2558  
ท่ีขยายตัวร้อยละ 2.9 อันเนื่องมาจากการส่งออกสินค้าและการลงทุน 
ภาครฐัทีม่าจากการเบิกจ่ายของรฐัวิสาหกจิ รวมถงึมาตรการกระตุน้ 
เศรษฐกิจที่ส่งผลบวกต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเล็กน้อย ส่งผลให ้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว และเริ่มกระจายไปยังเศรษฐกิจ 
ภาคเอกชนมากขึ้น ตลอดจนราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาน�้ามัน 
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นท�าให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.2 

ส�าหรับในปี 2560 คาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวที ่
ร้อยละ 3.2 จากปี 2559 เนือ่งมาจากการบรโิภคภาคเอกชน การใช้จ่าย 
ภาครัฐ และการส่งออกบริการเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ โดยมีผลจาก 
ปัจจัยดังน้ี 1) การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงขึ้น 2) มาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัท่ีออกมาอย่างต่อเนือ่ง และ 3) การส่งออก 
สินค้าที่ฟื้นตัวดีขึ้น 

ป ัจจัยดังกล ่าวได ้ช ่วยชดเชยการส ่งออกบริการ ท่ีชะลอลง  
การปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายและบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วง
ไว้อาลัย การลงทุนภาคเอกชนที่ยังอยู่ในระดับต�่า รวมถึงแรงผลักดัน

จากการใช้จ่ายภาครฐัทีต่�า่กว่าการประเมนิ อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิไทย 
ยังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านลบและความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายใน
และภายนอกประเทศมากข้ึน 

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 ประมาณการว่า จะปรับตัวสูงขึ้น 
อยู่ที่ร้อยละ 1.2-2.2  โดยมีแรงหนุนจากราคาน�้ามันในตลาดโลกท่ี 
สูงข้ึนเป็นปัจจัยหลัก  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของสินค้า
และบริการต่าง ๆ ให้สูงข้ึนตาม

นอกจากนัน้ คณะกรรมการนโยบายการเงนิยงัมมีตใิห้คงอตัราดอกเบีย้ 
นโยบายในการประชุมเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2559 โดย 
เศรษฐกจิไทยอยูใ่นทศิทางของการฟ้ืนตวั เสถียรภาพการเงินโดยรวม 
ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้มีความเสี่ยงสูงในบางจุด 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังคงต้องเผชิญกับความ 
ไม่แน่นอน และต้องติดตามความเสี่ยงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด เพ่ือด�าเนินนโยบายการเงินสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยไม่เพ่ิม
ความเปราะบางสะสมในระบบการเงินอย่างไม่จ�าเป็น

คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร
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ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิท่ีขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป และภาคธรุกจิ 
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจระดมทุนผ่านตราสารหนี้และหุ้นเพ่ิมขึ้นในภาวะ
อัตราดอกเบ้ียต�่า ส่งผลให้ภาพรวมสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย์
ในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 2.0 หรือชะลอลงจากปี 2558 ที่ขยายตัว
ร้อยละ 4.3 โดยสินเชื่อต่าง ๆ มีการขยายตัวดังนี้

สนิเชือ่ธรุกิจ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.4 ของสนิเชือ่รวม โดยขยายตวั 
ร้อยละ 0.6 ในปี 2559 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการช�าระคืนหนี้เงินกู้ยืม  
เพื่อซื้อกิจการในระหว่างปี สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจ
การเงิน) สินเชื่อ SME (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ขยายตัวร้อยละ 1.8 
ชะลอลงจากปีก่อนจากการหดตัวของสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดีสินเช่ือ SME ในภาคการพาณิชย์ 
ก่อสร้าง และบริการมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

สินเชื่ออุปโภคบริโภค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.6 ของสินเชื่อรวม 
โดยขยายตัวร้อยละ 4.9 ซึ่งสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื่อ
ส่วนบุคคลชะลอลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 6.9, 5.9 และ 3.8 ตามล�าดับ ขณะที ่
สินเชื่อรถยนต์ขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มียอดคงค้าง 385.7 พันล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 48.1 พันล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นใน
ธุรกิจ SME ส่งผลให้สัดส่วน Gross NPL ต่อสินเชื่อรวมเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 2.83 จากร้อยละ 2.55 โดยคุณภาพสินเชื่อธุรกิจด้อยลงใน
ภาคพาณิชย์ บริการ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ขณะที่คุณภาพ
สินเชื่ออุปโภคบริโภคด้อยลงจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ทั้งนี้ 
ธนาคารพาณิชย์มีการกันส�ารองเพิ่มขึ้นส่งผลให้สัดส่วนเงินส�ารอง
ที่มีต่อเงินส�ารองพึงกันเพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ร้อยละ 159.6 จากสิ้นปี 2558 
ที่ร้อยละ 156.3

ในปี 2559 แม้ระบบธนาคารพาณิชย์จะมีค่าใช้จ่ายจากการกันส�ารองที่
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง แต่ยังคงมีก�าไรสุทธิ 199 
พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.6 จากการบริหารพอร์ต
เงินฝากเป็นหลัก โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยทรงตัวอยู่
ที่ร้อยละ 1.1

ระบบธนาคารพาณชิย์มเีงนิกองทนุทัง้สิน้ 2,363.2 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
จากการจัดสรรก�าไรเป็นเงินกองทนุ ส่งผลให้อตัราส่วนเงนิกองทนุต่อ 
สนิทรพัย์เสีย่ง (BIS ratio) และอตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที ่1 (Tier-1 ratio)  
เพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ร้อยละ 18.0 และร้อยละ 15.1 ตามล�าดับ 

สรุปผลส�ารวจการประมาณการทางเศรษฐกิจไทยของสมาคมธนาคารไทย ปี 2560

2560
ต�่าสุด ค่าเฉลี่ย สูงสุด

จีดีพี 3.2 3.3 3.5

การส่งออก 0.0 1.2 2.6

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 1.5 1.8 2.3

อัตราดอกเบ้ียนโยบาย 1.5 1.5 1.5

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.) 35.9 36.4 37.0

ที่มา : การประชุมสรุปภาวะการเงิน ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานประจำาปี 2559   / 43ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ



ตารางเปรียบเทียบ สินทรัพย์ สินเชื่อ เงินฝาก อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก, NPL และ BIS Ratio  ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธนาคาร สินทรัพย์ สัดส่วน เงินฝาก สัดส่วน
สินเชื่อ-Net 

Loan สัดส่วน

อัตราส่วน
สินเชื่อต่อ
เงินฝาก 

Gross 
NPLs สัดส่วน

% 
NPLs BIS

(ล้านบาท)  (%) (ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%) %L/D (ล้านบาท) (%) (Gross) Ratio

ธนาคารกรุงไทย  2,614,798 16.28  1,975,158  17.27  1,734,199  16.21  87.80  86,786 22.78  3.89  16.88 

ธนาคารกรุงเทพ  2,838,799 17.67  2,116,659  18.51  1,777,103  16.61  83.96  67,520 17.72  3.24  18.17 

ธนาคารไทยพาณิชย์  2,661,442 16.57  2,021,454  17.68  1,850,637  17.29  91.55  56,544 14.84  2.65  17.44 

ธนาคารกสิกรไทย  2,467,252 15.36  1,798,440  15.73  1,589,192  14.85  88.37  63,018 16.54  3.23  18.17 

รวมธนาคารขนาดใหญ่ 10,582,291  65.88  7,911,710  69.18  6,951,132  64.96  87.86 273,868  71.89  3.26 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  1,805,967 11.24  1,102,914  9.64  1,302,638  12.17  118.11  26,992 7.09  1.84  14.16 

ธนาคารธนชาต  906,868 5.65  677,807  5.93  632,310  5.91  93.29  12,892 3.38  1.90  19.15 

ธนาคารทหารไทย  820,172 5.11  599,021  5.24  568,335  5.31  94.88  17,557 4.61  2.52  18.14 

รวมธนาคารขนาดกลาง  3,533,007  21.99  2,379,743  20.81  2,503,283  23.39  105.19  57,441  15.08  2.02 

ธนาคารยูโอบี  451,743 2.81  324,081  2.83  308,971  2.89  95.34  8,926 2.34  2.57  18.27 

ธนาคารทิสโก้  260,751 1.62  155,951  1.36  213,994  2.00  137.22  5,121 1.34  2.00  19.60 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)  190,701 1.19  52,180  0.46  32,284  0.30  61.87  6,466 1.70  5.63  26.29 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  295,623 1.84  183,877  1.61  193,189  1.81  105.06  12,430 3.26  6.00  15.58 

ธนาคารเกียรตินาคิน  220,312 1.37  110,209  0.96  167,442  1.56  151.93  9,968 2.62  5.23  18.53 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  158,151 0.98  92,024  0.80  93,797  0.88  101.93  1,329 0.35  1.31  17.19 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  209,695 1.31  149,639  1.31  138,051  1.29  92.26  2,766 0.73  1.76  13.75 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)  43,946 0.27  21,996  0.19  21,164  0.20  96.22  827 0.22  3.60  36.55 

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์  20,212 0.13  11,675  0.10  15,287  0.14  130.94  279 0.07  1.78  27.52 

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)  29,260 0.18  8,607  0.08  19,903  0.19  231.25  -   -  -    86.87 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย)  28,242 0.18  996  0.01  9,077  0.08  911.31  -   -  -    135.07 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  39,334 0.24  32,905  0.29  32,887  0.31  99.95  1,514 0.40  4.23  13.80 

รวมธนาคารขนาดเล็ก  1,947,970  12.13  1,144,141  10.01 1,246,047  11.64  108.91  49,626  13.03  3.42 

รวมทั้งสิ้น 16,063,268 100.00 11,435,594 100.00 10,700,462 100.00  93.57 380,935 100.00  3.00 

ที่มา : รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2559, ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากข้อมลูของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 พบว่า เงนิฝากของธนาคารพาณชิย์ทัง้ 19 แห่งรวมกนัอยูท่ี ่11.4 ล้านล้านบาท  
โดยเงินฝากของธนาคารขนาดใหญ่ 4 ธนาคารคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 69.2 ของเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่สัดส่วนของ 3 ธนาคารขนาดกลาง 
และ 12 ธนาคารขนาดเล็กอยู่ที่ร้อยละ 20.8 และ 10.0 ตามล�าดับ ในส่วนของเงินให้สินเชื่อจ�านวน 10.7 ล้านล้านบาทนั้น สัดส่วนของธนาคาร
ขนาดใหญ่ กลาง และเล็กอยู่ที่ร้อยละ 65.0, 23.4 และ 11.6 ตามล�าดับ 
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ทั้งน้ี จากข้อมูลพบว่าสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (L/D Ratio) ของ
ธนาคารขนาดใหญ่มีสัดส่วนต�่าสุด (ร้อยละ 87.9) ขณะที่สัดส่วน 
ดงักล่าวสงูทีส่ดุในกลุม่ธนาคารขนาดเลก็ (ร้อยละ 108.9) โดยสดัส่วน 
สินเชื่อต่อเงินฝากรวมของธนาคารทั้ง 19 แห่งอยู่ที่ร้อยละ 93.6
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
สินเชื่อภาคธุรกิจ : ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมในไตรมาส
ที่ 4 ปี 2559 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จากความต้องการใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนของธุรกิจ SME เป็นส�าคัญ ขณะที่ความต้องการสินเชื่อ
ของธุรกิจขนาดใหญ่ลดลง อันเนื่องมาจากการใช้เงินทุนภายในของ
บริษัทและการระดมทุน ด้วยการออกตราสารหนี้มากขึ้น โดยสถาบัน
การเงนิคาดว่าความต้องการสนิเชือ่ของท้ังธุรกจิขนาดใหญ่และธรุกจิ 
SME จะปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสถัดไป

สินเชื่อภาคครัวเรือน : ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกประเภท
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ปรับเพิ่มข้ึนตามความต้องการบริโภคที่ปรับ
เพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สถาบันการเงินคาดว่าความ
ต้องการสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์จะปรับลดลงหลังจากที่เพ่ิมขึ้นไปมาก 
ในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือน 
ประเภทอื่น ๆ คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 4 ปี 2559 

ทิศทางธุรกิจของธนาคาร : แม้ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2560 จะปรับตัว 
ดีขึ้นแต่มาพร้อมกับความท้าทาย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  
ยังคงประมาณการการปล่อยสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารให้ 
เติบโตเฉกเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ตัวขับเคลื่อนธุรกิจหลัก คือ สินเชื่อ 
เพื่อธุรกิจรายย่อย และสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ซ่ึงเป็นสินเชื่อที่ม ี
ความเสี่ยงสูงสัมพันธ์กับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ

ข้อมูลจริง ประมาณการ ปี 2560

ปี 2558 ปี 2559 ณ 21 พ.ย. 59 ณ 20 ก.พ. 60

GDP (ณ ราคาประจ�าปี: พันล้านบาท) 13,672.9 14,360.6 14,806.2 15,150.5
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 203,356.1 212,892.3 218,853.7 223,941.8

GDP (ณ ราคาประจ�าปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 399.2 406.9 413.6 420.8
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 5,937.0 6,032.7 6,113.2 6,220.6

อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %) 2.9 3.2 3.0-4.0 3.0-4.0
การลงทุนรวม (CVM, %) 4.4 2.8 5.0 5.3

ภาคเอกชน (CVM, %) -2.2 0.4 2.8 2.5
ภาครัฐ (CVM, %) 29.3 9.9 11.2 14.4

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 2.2 3.1 2.7 2.8
การบริโภคภาครัฐ (CVM, %) 3.0 1.6 2.1 2.6
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 0.7 2.1 3.0 2.6

มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 214.1 214.1 219.2 220.3
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/ -5.6 0.0 2.4 2.9
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)2/ -3.4 0.1 1.2 1.2

ปริมาณการน�าเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 0.0 -1.4 3.6 3.7
มูลค่าการน�าเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 187.2 178.4 185.5 188.2

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/ -10.6 -4.7 4.5 5.5
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)2/ 0.2 -2.2 1.5 2.0
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ข้อมูลจริง ประมาณการ ปี 2560

ปี 2558 ปี 2559 ณ 21 พ.ย. 59 ณ 20 ก.พ. 60

ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 26.8 35.8 33.7 32.2
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 32.1 46.4 42.1 39.5
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 8.1 11.4 10.2 9.4
เงินเฟ้อ (%)

ดัชนีราคาผู้บริโภค -0.9 0.2 1.0-2.0 1.2-2.2
GDP Deflator 0.6 1.7 1.5-2.5 1.5-2.5

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 20 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลที่ค�านวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdb.go.th
  2/ ตัวเลขการส่งออกและการน�าเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2559

แม้สถานการณ์ตลอดช่วง 12 เดอืนจะมคีวามผนัผวน ส่งผลให้ธนาคาร 
ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ธนาคารยังคงสามารถด�าเนินตามแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้ ธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามประมาณการจ�านวน  
23,648 ล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้างจ�านวน 34,284 ล้านบาท   
คิดเป ็นอัตราการเติบโตจากปีก ่อนท่ีร ้อยละ 23.2 ธนาคารมี
ผลก�าไรสุทธิส�าหรับป ี 2559 อยู ่ที่  326 ล ้านบาทเพิ่มข้ึนถึง 
ร้อยละ 193.7 จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากผลการด�าเนินงาน 
ทีแ่ขง็แกร่งอนัเนือ่งมาจากรายได้ดอกเบ้ียสทุธิและรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้
ที่เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันธนาคารยังประสบความส�าเร็จจากผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 
2559 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนเครดิต ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่อง 
นบัตัง้แต่เปิดให้บรกิารในเดือนพฤศจกิายน 2558 ด้วยความมุ่งมัน่เป็น 
ธนาคารเพื่อรายย่อยท่ีพร้อมให้บริการแหล่งเงินทุนต่อธุรกิจรายย่อย  
โดยเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างจากเดิม คือ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า  
ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย หรือธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีหลักแหล่งชัดเจน 
และมีความต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพในวงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท 

ส�าหรับในระยะแรกเริ่มธนาคารได้ท�าการขายสินเชื่อ ณ สาขาสินเช่ือ 
เพื่อรายย่อย เพื่อเป็นการทดลองตลาด และศึกษาศักยภาพของลกูค้า 
ในการสร้างรายได้และช�าระหนี้ ซ่ึงได้ผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมาย ส่งผลให้ในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารได้เริ่ม 
ด�าเนินการต่อยอดเปิดขายสินเชื่อไมโครเครดิตสานต่อความส�าเร็จ 
ที่ผ่านมา

ส�าหรับสิ้นปี 2559 สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตมียอดสินเชื่อคงค้าง  
734 ล้านบาท ซ่ึงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างการเติบโตและช่วย 
สร้างสมดุลให้กับฐานรายได้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม แม้สินเชื่อ 
นาโนเครดิตจะเป็นสินเช่ือที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด แต่ทว่า 
ยังเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงและมีต้นทุนทางธุรกิจสูงส�าหรับ
ธนาคาร โดยธนาคารมแีผนกลยุทธ์ทีจ่ะพัฒนาปรบัปรงุระบบการอนุมัต ิ
สินเชื่อและติดตามคุณภาพหนี้ให้ดีย่ิงข้ึนในปี 2560 

ผลจากก�าไรสุทธิที่เพ่ิมข้ึน ท�าให้อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ีย 
(ROAE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 3.57 และร้อยละ 0.37 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.57 และ
ร้อยละ 0.93 ในปี 2559 ตามล�าดับ  นอกจากนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง เนื่องจากธนาคารมีความ
สามารถในการหาก�าไรมากข้ึน ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
เพิ่มข้ึนน้อยกว่ารายได้รวมของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมิได้
ละเลยถึงความส�าคัญที่จะต้องบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อโดยให้
ความส�าคัญกับสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง
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หน่วย : ล้านบาท

งบก�าไรขาดทุน ส�าหรับปี เปลี่ยนแปลง

2559 2558 %

รายได้ดอกเบ้ีย  2,957  2,452 20.6%

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย  746  783 -4.7%

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ  2,211  1,669 32.5%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  176  113 55.8%

รายได้จากการด�าเนินงาน  26  77 -66.2%

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  2,413  1,859 29.8%

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น ๆ  1,531  1,308 17.0%

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ  476  409 16.4%

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้  406  142 185.9%

ภาษีเงินได้  80  31 158.1%

กำาไรสุทธิ  326  111 193.7%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROAE) 8.57% 3.57%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROAA) 0.93% 0.37%

 
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ
   หน่วย : ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิและอัตราผลตอบแทน ส�าหรับปี เปลี่ยนแปลง

2559 2558 %

รายได้ดอกเบ้ีย  2,957  2,452 20.6%

- เงินให้สินเชื่อ  2,884  2,356 22.4%

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  25  20 25.0%

- เงินลงทุน  48  76 -36.8%

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย  746  783 -4.7%

- เงินฝาก  602  658 -8.5%

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  5  3 66.7%

- ค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/ เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  139  122 13.9%

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ  2,211  1,669 32.5% 

รายงานประจำาปี 2559   / 47ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ



ส�าหรบังบการเงนิในปี 2559 ธนาคารมรีายได้ดอกเบีย้สทุธเิพิม่ข้ึนร้อยละ 32.5 เป็นจ�านวน 2,211 ล้านบาทในปี 2559 จากจ�านวน 1,669 ล้านบาท 
ในปี 2558 การเพ่ิมขึน้ของรายได้ดอกเบีย้เป็นผลมาจากการเติบโตของสนิเชือ่ทีร้่อยละ 23.2 จากปีก่อน และสดัส่วนของสนิเชือ่ท่ีให้ผลตอบแทนสูง 
มีปริมาณเพิ่มขึ้น

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น
ธนาคารมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost-to-Income Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 63.4 เนื่องจากธนาคารยังอยู่ในช่วงขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม  
ธนาคารได้พัฒนาอัตราส่วนดังกล่าวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารที่รัดกุมทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายซ่ึงมีการปรับตัวดีข้ึนจากปีก่อน 
โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 70.4

   หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ส�าหรับปี เปลี่ยนแปลง

2559 2558 %

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน  1,081  908 19.1%

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  254  227 11.9%

ค่าภาษีอากร  90  68 32.4%

ค่าตอบแทนกรรมการ  11  9 22.2%

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  95  96 -1.0%

รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น  1,531  1,308 17.0%

อัตร�ส่วนค่�ใช้จ่�ยต่อร�ยได้(%) 63.4% 70.4%

ค่�ใช้จ่�ยหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายหน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในปี 2559 จ�านวน 476 ล้านบาท เทียบกับจ�านวน 409 ล้านบาทในปี
ก่อนเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตและธุรกิจ ซึ่งยังคงต�่ากว่าการเติบโตของพอร์ตที่มีคุณภาพรวมที่ดีข้ึน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง

2559 2558 %

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  422  346 22.0%

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)  54  63 -14.3%

รวม  476  409 16.4%  
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หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง

2559 2558 %

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารฯ  2,730  1,963 39.1%

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ  2,906  3,165 -8.2%

เงินให้สินเชื่อ  34,284  27,834 23.2%

ดอกเบ้ียค้างรับ  168  142 18.3%

หัก ส�ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (1,397)  (1,014) 37.8%

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้สุทธิ  33,055  26,962 22.6%

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (สุทธิ)  164  173 -5.2%

ทรัพย์สินรอการขาย (สุทธิ)  16  13 23.1%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  129  88 46.6%

สินทรัพย์อ่ืน  334  299 11.7%

รวมสินทรัพย์  39,334  32,663 20.4%

เงินรับฝาก  32,905  26,565 23.9%

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  1,793  1,999 -10.3%

หนี้สินอื่น  672  460 46.1%

รวมหนี้สิน  35,370  29,024 21.9%

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว  4,000  4,000 0.0%

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม  (36)  (361) -90.0%

รวมส่วนของเจ้าของ  3,964  3,639 8.9%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  39,334  32,663 20.4%

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 39,334 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 6,671 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 จากจ�านวน 
32,663 ล้านบาท ในปี 2558 อันเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดตามงบการเงิน ดังนี้
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เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจ�านวน 34,284 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 6,450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.2 จากจ�านวน 
27,834 ล้านบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
   หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อแยกตามผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง

2559 2558 %

สินเชื่อเพ่ือธุรกิจรายย่อย  17,195  11,665 47.4%

สินเชื่อธุรกิจธนกิจ  9,554  8,699 9.8%

สินเชื่อท่ีมีทองค�าเป็นหลักประกัน  564  687 -17.9%

สินเชื่อเช่าซื้อ  798  1,488 -46.4%

สินเชื่อรายย่อย  5,439  5,278 3.1%

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต  734  17 4,217.6%

รวมเงินให้สินเชื่อ  34,284  27,834 23.2%

• หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีหนี้สินรวมจ�านวน 35,370  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 29,024 ล้านบาท ในปี 2558 หรือร้อยละ 21.9 
โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินฝากร้อยละ 23.9

ธนาคารมีส่วนของผู้ถือหุ ้นจ�านวน 3,964 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก  
3,639 ล้านบาท ในปี 2558 จ�านวน 325 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 
จากก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงานปี 2559

เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินรับฝากจ�านวน 32,905 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.9 จากปี 2558 โดยมีอัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 104.2

เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย
เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น ณ ธันวาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 13.8  
ของสินทรัพย์เส่ียง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 12.7  

และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 เงินกองทุน 
ทั้งสิ้นลดลงร้อยละ 2.62 เนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อ ธนาคาร 
จะด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไว้ที่ 13% ตลอดท้ัง 
ปี 2560 ซึ่งสูงกว่าอัตราข้ันต�่าตามนโยบาย จากการที่ธนาคารมี 
การเติบโตอย่างมั่นคง ผู ้ถือหุ้นได้ตกลงที่จะสนับสนุนการเติบโต 
ด้วยการเพิ่มทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธนาคารมีสินเช่ือด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ของสินเชื่อรวม ณ 
เดือนธันวาคม 2559 เทียบกับร้อยละ 3.7 ณ สิ้นปี 2558 สัดส่วน 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพส�าหรับปี 2559 เป็น
จ�านวนร้อยละ 92.3 เทียบกับร้อยละ 98.6 ณ สิ้นปี 2558

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)50 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ



1) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
ภาพรวมในการบริหารความเสี่ยงปี 2559 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นด้าน
คุณภาพสินเช่ือที่มีแนวโน้มถดถอยลงอย่างต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา 
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมทีเ่ผชญิกบัความไม่แน่นอน จากการ 
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง  

ขณะเดียวกันปัจจัยความเสี่ยงที่เริ่มเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในปีนี้  
คือ กระแสฟินเทค (FinTech) หรือ Digital Banking ตั้งแต ่
ยุคที่ผู ้บริโภคเร่ิมใช้สมาร์ทโฟนจนถึงปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนได้รับ 
ความนิยมแพร่หลาย ประกอบกับนโยบายรัฐบาลและธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยที่ผลักดัน Digital Banking อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง 
โครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) และโครงการอ่ืน ๆ  ทีม่คีวามคืบหน้า 
อย่างต่อเน่ือง

กระแสของฟินเทคไม่เพียงแต่กดดันให้สถาบันการเงินต้องปรับตัว 
ให้เข้ากบักระแสใหม่ทีผู่บ้รโิภคปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไป หากแต่ยังคงน�าพา 
คู่แข่งที่อยู่นอกอุตสาหกรรมการเงินเข้ามาในอุตสาหกรรมการเงิน  
ผู้บริโภคในยุค Digital Banking มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ท่ีสะดวก เข้าถึงง่าย และพร้อมส�าหรับการใช้งานทุกที่ทุกเวลาตาม 
ต้องการ โดยสถานที่ให้บริการทางการเงินไม่จ�าเป็นต้องใช้สาขาของ 
ธนาคารอีกต่อไป สาขาธนาคารในรูปแบบเดิมได้รับการปรับเปลี่ยน 
อย่างมากในปีนี ้ดงัจะเห็นได้จากการลดจ�านวนสาขาของธนาคารกว่า
ร้อยแห่งที่ปิดตัวลงในปีนี้  

นอกจากนี ้กระแสฟินเทคยงัเปิดตลาดด้านการเงินและผู้แข่งขนัรายใหม่  
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่นอกอุตสาหกรรมการเงิน คู่แข่งขันจากยักษ์ใหญ่ใน
ด้านค้าปลีก ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมสื่อสาร ซึ่งเริ่มให้ความสนใจ
กับอุตสาหกรรมการเงินมากข้ึน โดยลักษณะการแข่งขันอาจมีทั้งการ
ร่วมลงทุนกับธนาคาร หรือร่วมลงทุนกับกลุ่มทุนต่างชาติ เพ่ือเข้ามา 
แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งกระแสดังกล่าว 
น่าจะมีความชัดเจนและส่งผลกระทบให้กับอุตสาหกรรมการเงิน 
ในอนาคตอันใกล้น้ี  

เมื่อกระแสฟินเทค หรือ Digital Banking ได้รับความนิยมอย่าง 
แพร่หลาย และธุรกรรมทางการเงินถูกผ่องถ่ายไปยังระบบดิจิทัล  
ความเสี่่ยงที่ เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป ็นอีก 
ความเสี่ยงที่ธนาคารให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการควบคู่กับ 
การพัฒนาให้ทันกระแสของความเปลี่ยนแปลง

ระบบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการส�าคัญ  
4 ประการ คือ 
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification): ภาพรวมของ 

การด�าเนินธุรกิจของธนาคารมีความเสี่ยงหลักส�าคัญที่สามารถ
จ�าแนกออกมาได้ 7 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง 
ด้านราคา ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
นโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ 
ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ

2) การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement): วิธีการและเครื่องมือ 
ที่ใช้วัดความเสี่ยง ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

3) การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and 
Control): ธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยก�าหนดความสามารถ 
ในการรบัความเสีย่ง (Risk Tolerance) ทีเ่หมาะสมและสอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงการก�าหนด Trigger เม่ือถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ใกล้ถึงเพดานความเสี่ยง เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การก�าหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงนั้น ๆ  

4) การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting): การรายงาน
ความเสี่ยงจ�าเป็นต้องมีความสม�่าเสมอในการรายงาน และมี 
รูปแบบที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจและน�าไปต่อยอดได้ง่าย ธนาคาร 
มีการรายงานความเสี่ยงในรูปแบบ Dashboard ทั้งในระดับ 
ปฏิบัติการที่มีรายละเอียดในทุกมิติ และระดับผู้บริหารที่มีการสรุป 
ประเด็นครอบคลุมทุกด้าน

2) โครงสร้างการกำากับดูแลบริหารความเสี่ยง
ธนาคารยึดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายให้
ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนอย่างม่ันคง 
ในระยะยาว หลักการส�าคัญที่ ใช ้ ในการบริหารความเสี่ยง คือ  
การจัดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างคณะกรรมการ ตลอดจน 
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการท�างานและ 
เอื้อต่อการบริหารความเส่ียง พร้อมก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของแต่ละคณะกรรมการดังนี้

คณะกรรมการธนาคาร
ท�าหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย กรอบการด�าเนินการ และมาตรฐาน 
ด้านการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทของธนาคาร ก�าหนดกรอบ 
ความเส่ียงและขอบเขตความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้เกิดระบบและ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด 

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำาปี 2559   / 51การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ท�าหน้าที่ดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธนาคาร ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนวางกรอบการด�าเนินการในการ
ระบุ ประเมิน ดูแลและติดตามระดับความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีหน้าท่ีดูแลและติดตามหน่วยงานภายในที่ม ี
หน้าทีร่บัผดิชอบ ด�าเนนิการทบทวนนโยบายต่าง ๆ  อย่างน้อยปีละครัง้  
พร้อมทัง้น�าเสนอและให้ความเหน็ เพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร 
พิจารณาอนุมัตินโยบายเหล่านั้นในล�าดับต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังมีหน้าที่ในการดูแล 
ติดตามการด�าเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู ่ภายใต้ 
ความดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการ 
สินเชื่อ คณะกรรมการหลักประกัน เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ท�าหน้าท่ีในการบริหารความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมทั้งจัดการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุด  
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินยังมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการธนาคาร ในการดแูลความเสีย่งเฉพาะด้านทีเ่กีย่วข้อง 
กับราคาผ่านคณะอนุกรรมการอัตราดอกเบี้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการ 
บรหิารความเสีย่ง ระบบควบคมุภายใน ตรวจสอบภายใน กระบวนการ 
ด�าเนินงาน และระบบรายงานทางการเงิน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
และระเบียบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน 

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินการ และบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป 
ตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จากอ�านาจ 
อนุมัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เช่น อ�านาจ 
การอนุมัติค่าใช้จ่าย อ�านาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริการงาน 
ของธนาคาร นอกจากน้ัน คณะเจ้าที่บริหารมีหน้าท่ีเสนอแนะ และให ้
ความเหน็เกีย่วกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้คณะกรรมการ 
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ 

3) การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเส่ียงท่ีสำาคัญ
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากการก�าหนด 
แผนกลยุทธ์ แผนด�าเนินงานและการน�าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม ่
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ง
ผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ารงอยู่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 
ระดบัสงู จงึได้ร่วมกันวางแผนกลยทุธ์และแผนด�าเนนิงานอย่างรอบคอบ  
ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานภายในที่เหมาะสมส�าหรับการน�าไปปฏิบัติ เช่น การจัดองค์กร 
บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและจัดการกับ
ปัญหาของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารน�ากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มาใช้ โดยผ่าน 
กระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
1) การจัดท�าแผนกลยุทธ์ทั้งระยะยาวและระยะสั้น
2) การติดตามผลประกอบการ เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
3) การประเมินผลในภาพรวม โดยค�านึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัย 

ภายนอก
4) การปรับเปลี่ยนและแก้ไขแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องตามผล

ประกอบการและสถานการณ์ล่าสุด รวมทั้งรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เสนอทั้งต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�าเนินการต่าง ๆ ให้เป็น 
ไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) 
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าหรือ 
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสัญญา  
ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู ่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน  
หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร  
โดยความเสี่ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่บนงบดุล (On Balance Sheet) เช่น  
เงินให ้กู ้ ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน และธุรกรรมนอกงบดุล  
(Off Balance Sheet) เช่น หนังสือสัญญาค�้าประกันประเภทต่าง ๆ  
เป็นต้น 

ธนาคารมุ ่งรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของสินเชื่อและระดับ 
ความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ความท้าทายจาก 
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ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ธนาคารจึงเพ่ิมความระมัดระวังในการบริหารความเส่ียง ตั้งแต่
กระบวนการเลือกลูกค้า ติดตามความเสี่ยงของลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ หรือจาก
ราคาที่ผันผวน พร้อมให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยให้แนวทาง ตลอดจนกระบวนการติดตามหนี้ให้ม ี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ธนาคารยังคงให้ความร่วมมือกับบรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อบริหารความเสี่ยง 
ด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง

หลักการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�าคัญ ได้แก่
• การก�าหนดให้กระบวนการด้านสินเชื่อมีการถ่วงดุลอ�านาจ  

(Check and Balance) โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้านการตลาด 
การวิเคราะห์ความเส่ียงและผู้มีอ�านาจอนุมัติสินเชื่อ ให้แยกออก 
จากกันอย่างชัดเจน 

• การก�าหนดระดับอ�านาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง  
(Risk Based Authority)  

• การก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอ�านวยสินเชื่อ
ภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ซึ่งครอบคลุมถึง
คุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เป็นต้น

• การก�าหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุ่มทรัพย์สิน 
ที่จะรับเป็นหลักประกัน สภาพคล่อง และอัตราการรับหลักประกัน 
ที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต - อำานาจกระทำาการ
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติอ�านาจกระท�าการของผู้บริหาร 
และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยอ�านาจกระท�าการครอบคลุมทั้ง 
อ�านาจอนุมัติสินเช่ือ อ�านาจการรับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ  
เป็นต้น โดยกระจายอ�านาจอนุมัติตามความเหมาะสม และพยายาม 
ก�าหนดให้อ�านาจอนุมัติเป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk Based  
Authority) โดยอ�านาจอนุมัติสินเชื่อจะถูกก�าหนดทั้งในรูปองค์คณะ  
และในรูปตัวบุคคล  ดังนี้
1. ผู้มีอ�านาจอนุมัติระดับองค์คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ  
และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ท�าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ 
แต่ละประเภทตามอ�านาจกระท�าการที่ก�าหนด

2. ผู ้มีอ�านาจอนุมัติระดับรายบุคคล  ธนาคารมีการก�าหนดผู้มี 
อ�านาจอนุมัติระดับบุคคลให้เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติสินเชื่อภายใต้ 
วงเงินอนุมัติ และอ�านาจกระท�าการที่ธนาคารก�าหนด เพื่อความ 

คล่องตัว และประสิทธิภาพในกระบวนการสินเชื่อ ซ่ึงการอนุมัต ิ
สินเชื่อจะก�าหนดให้ต้องมีการอนุมัติร่วมกันอย่างน้อย 2 คน  
(Co-Sign) 

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต – การรายงาน
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตรับผิดชอบในการน�าเสนอ 
รายงาน Risk Dashboard ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ โดยรายงานดังกล่าว 
จะก�าหนดตัวชี้วัด (Risk Indicators) ที่ส�าคัญ และมีการก�าหนด  
Trigger ในแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมทั้งมีการก�าหนด Action Plan  
เมื่อตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งถึงจุด Trigger point 

รายงาน Risk Dashboard จะมตัีวชีว้ดัทีบ่่งชีคุ้ณภาพของ Portfolio  
เช่น โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตัวด้านเครดิต 
ความเพียงพอของเงนิกนัส�ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เป็นต้น รวมถงึ 
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือบริหารความเสี่ยง 
การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านเครดิต (Stress Testing)  
เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุน เป็นต้น

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไม ่
สามารถช�าระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถ 
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ   
หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต

ธนาคารน�าหลักเกณฑ์การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพ่ือรองรับ 
กระแสเงินสดทีอ่าจไหลออกในภาวะวิกฤต ทัง้ Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เพื่อบริหาร 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

ธนาคารยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดท�ารายงาน  
Liquidity Risk Dashboard ทีมี่การก�าหนดตวัชีว้ดั Risk Indicator  
และ Trigger Point ส�าหรับการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ในแต่ละ Risk Indicator จะมีการจัดท�า Action Plan ในกรณีท่ี 
ตัวชี้วัดได้ถึงจุด Trigger Point ด้วย รายงานดังกล่าวจะน�าเสนอ 
ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร  
อย่างสม�่าเสมอ 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร มุ่งเน้น 
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและกระจายความเสี่ยงอย่าง 
เหมาะสม ท้ังในส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน  
ในส่วนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ธนาคารก�าหนดให้มีการจัด 
ระดับเตอืนภยัด้านสภาพคล่อง (Management  Action Triggers)   
เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการส่งสญัญาณให้กบัผูบ้รหิาร  โดยบรหิารควบคู่ 
กับระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) พร้อมทั้ง 
ได้จัดให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency  
Funding Plan) เพื่อก�าหนดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
บริหารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในตลาด ซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องของ 
ธนาคาร 

ทั้งนี้ ธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถช�าระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด และมี 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งเงินทุนท�าให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุน 
เหมาะสมในเวลาที่ต้องการ รวมทั้งเพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องและ 
ผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการทบทวน 
อย่างสม�า่เสมอเมือ่มกีารเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมอย่างมีนยัส�าคญั

ขณะเดียวกันธนาคารมีเครื่องมือติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
เช่น อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนเงิน 
ให้สินเชื่อต่อเงินฝาก การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน และการใช้  
Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับ/จ่ายในภาวะปกติ โดยม ี
การปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมทั้งทดสอบ 
ค่าดังกล่าวในภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อเตรียมแผนในการหา 
แหล่งเงินทุนให้เพียงพอ

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้ก�าหนดให้มีตัวบ่งชี้ความผิดปกติของ 
สภาพคล่องทางการเงินในระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดาน 
ความเสีย่ง โดยการก�าหนดเพดานความเสีย่งสภาพคล่อง (Liquidity  
Risk Limits) ที่ครอบคลุมทั้งกรณีสถานการณ์ปกติ (Behavioral  
Scenario) และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stress Scenario) เพื่อสะท้อน 
สภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปัจจุบัน รวมท้ังสามารถ 
ควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการ 
เปลี่ยนแปลง 

ธนาคารได้จัดท�าแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อบริหารสภาพคล่องและ 
รองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทั่วไป รวมถึงภาวะวิกฤตที่ไม่ม ี
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยการก�าหนดสมมติฐานที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผู้ฝากเงินในระดับต่าง ๆ  ก�าหนด

วิธีการรองรับปัญหาสภาพคล่อง ด้วยการก�าหนดรายละเอียด 
การปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอย่างชัดเจน 

ส�าหรับในภาพรวม ธนาคารมีความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ LCR ด้าน 
สภาพคล่องระดับต�า่ โดยมนีโยบายด�ารงสภาพคล่องขัน้ต�า่ เพือ่รองรบั
การด�าเนินธุรกรรม นอกจากนั้น เงินลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคาร 
อยู่ในพนัธบัตรรฐับาล หรอืทีร่ฐับาลค�า้ประกนั ซ่ึงอยู่ในความต้องการ 
ของตลาดและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีการบริหารจัดการท่ีดี 
อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์

ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงของราคา (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา หมายถึง ความเสี่ยง 
ที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน ราคา 
ตราสารในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ 
และเงินกองทุนของธนาคาร

หากพิจารณาตามธุรกรรมของธนาคาร ในฐานะที่เป็นธนาคารเพื่อ
รายย่อย ซ่ึงไม่มีนโยบายในการท�าธุรกรรมบัญชีเพื่อการค้า ธนาคาร 
จะมีความเสี่ยงด้านตลาดจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคารท่ีมา 
จากความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารในระดับ 
ค่อนข้างต�่า รวมถึงสินเช่ือและเงินฝากของธนาคารมีการกระจาย 
อายุครบก�าหนดที่เหมาะสม ขณะที่ในส่วนของเงินลงทุนส่วนใหญ ่
เป็นการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใช้ในการ 
ด�ารงสภาพคล่องตามกฎหมาย รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ด ี
อย่างใกล้ชิด

ในการบริหารความเส่ียงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา ธนาคาร
ก�าหนดนโยบายในการท�าธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร รวมท้ัง 
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงในด้านสภาพคล่อง โดยมีคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) 
และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รบัผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย 
การท�าธุรกรรม การบริหารความเสี่ยงและติดตามดูแลความเสี่ยง 
เป็นรายเดือนอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการ
ก�าหนดเพดานความเสี่ยงและระดับสัญญาณเตือนภัย

ธนาคารมีการด�าเนินกลยุทธ์ปรับโครงสร้างงบดุลของธนาคาร
ให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต และให้เคลื่อนไหวอยู่ใน
กรอบความเสี่ยงที่ก�าหนด โดยมีการติดตามความเเคลื่อนไหวของ
ทิศทางดอกเบี้ย และพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมถึงการติดตาม 
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ฐานะความเสีย่งด้วยความถีม่ากขึน้ หากมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้าง 
สินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีการจัดท�ารายงาน  
Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  
และประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest  
Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ภายใต ้
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1-2  ของ 
รายการสินทรัพย์และหนี้สินทุกประเภทตามระยะเวลา นอกจากนี ้
ธนาคารมีการจ�าลองสถานการณ์การปรับเ พ่ิมหรือลดอัตรา 
ดอกเบ้ีย เพื่อบริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให ้มี เสถียรภาพไม่ว ่า 
ทิศทางดอกเบ้ียจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน (Operation Risk)
ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่ท�าให้เกิด 
ความเสียหายอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ หรือความบกพร่อง 
ของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบต่อรายได้จากการด�าเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร   
รวมถงึความเส่ียงด้านกฎหมายด้วย เช่น ความเสีย่งต่อการถูกฟ้องร้อง  
หรอืถูกด�าเนนิคดตีามกฎหมาย ถูกทางการเปรยีบเทียบปรบั เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถือเป็นความเสี่ยงส�าคัญที่ธนาคารจัดให้มี
การบริหาร ติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ 
เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร การจัดท�าระบบ 
การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
จะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับธนาคาร รวมทั้ง 
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน พฒันาคณุภาพการให้บรกิาร  
และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ธนาคารในระยะยาวด้วย 

ธนาคารยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดท�ารายงาน  
Operation Risk Dashboard เช่นเดียวกับรายงานความเสี่ยง
ด้านอ่ืน ๆ รายงานดังกล่าวมีการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอ 

นอกเหนอืจากรายงาน Operation Risk Dashboard แล้ว ธนาคาร 
ยังคงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ 
ต่าง ๆ ดังน้ี

• การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and  
Control Self-Assessment : RCSA) เป็นเครื่องมือที่ ให ้

ทุกหน่วยงานน�าไปใช้ในการระบุ ประเมินความเสี่ยง และประเมิน 
ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้มี 
การก�าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอ 
ภายในหน่วยงาน 

• การจัดท�าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) 
เป ็นเครื่องมือที่ ให ้ทุกหน่วยงานใช้ในการติดตามความเส่ียง 
(Risk Monitoring) และรายงานความเสีย่ง (Risk Reporting) โดย 
KRIs จะท�าหน้าทีเ่ป็นสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า (Early Warning 
Signal) ที่จะช่วยให้หน่วยงานทราบถึงระดับความเส่ียงที่มีอยู ่
ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยอาศัยตัวชี้วัดที่หน่วยงานก�าหนดขึ้น ซึ่งจะ 
น�าไปสูก่ารค้นหาสาเหตเุพือ่ป้องกนั และ/หรอื แก้ไข รวมถงึช้ีโอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต เพื่อให้ธนาคารสามารถปรับตัว 
และป้องกันความเสี่ยงได้ก่อนท่ีความเสี่ยงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริง 
และส่งผลเสียต่อธนาคาร 

• การจัดการข้อมูลความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดจาก 
ความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร (Incident and Loss Management :  
ILM) โดยการก�ากบัดแูล ตดิตาม ตลอดจนส่งเสรมิให้หน่วยงาน 
ต่าง ๆ รายงานความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดจาก 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�าหนดอย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซ่ึงจะสามารถลดผลกระทบจาก 
ความเสียหายที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมี 
การน�าข้อมลูจากการรายงานมาใช้ในการบริหารจดัการความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการยังครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ธนาคาร
มีการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้
ครอบคลุมทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร  
รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจให้มี 
ประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับเหตุการณ ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ และมีระดับความรุนแรง 
ที่เพิ่มมากขึ้น โดยก�าหนดศูนย์ปฏิบัติงานส�ารองเพิ่มขึ้น เพ่ือความ 
คล่องตัวในการบริหารจัดการและมั่นใจได้ว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  
ธนาคารจะยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้า หรือคู่ค้าของธนาคารได ้
อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยด�าเนินการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ  
หรือกลับสู่การด�าเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งธนาคาร 
ได้มีการทดสอบ และทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให ้
น�าไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ
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ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Risk)
ธนาคารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากหน่วยงานราชการ 
ท่ีเก่ียวข้อง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและ 
หนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎเกณฑ์ 
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ธนาคารมีหน่วยงานก�ากับและดูแลอยู่ภายใต้กลุ่มงานตรวจสอบและ 
ก�ากับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�า ชี้แจง และตรวจสอบ 
กระบวนการท�างานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
อย่างเคร่งครัด 
 
ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ (Economy Risk)
แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะเริ่มฟื้นคืนอย่างค่อยเป็น 
ค่อยไป หากแต่ยังคงจ�ากัดอยู ่ในบางภาคธุรกิจเท่าน้ัน ส่งผลให้ 
ในปี 2559 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของธนาคาร อันเกิดจากการ
ด้อยลงของคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของ 
ธนาคาร ได้แก่ ผู ้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยยังคงต้องใช ้
เวลาในการสร้างการเติบโตและทยอยฟื้นคืนธุรกิจ

แผนก�ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารจึงมุ่งเน้นการพัฒนาและ 
สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งตอบสนองความท้าทาย 
ของคุณภาพสินเชื่อและแผนธุรกิจ ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
ธนาคารด�าเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อของลูกค้าท้ังระดับ 
รายลูกค้า รายอุตสาหกรรม และรายพอร์ตโฟลิโอ เพื่อให้สามารถ 
เจาะจงลูกค้ารายที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบ และมีแนวโน้มที่จะไม่ 
สามารถรับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือ 
ให้ทันท่วงที 

ส�าหรับในภาพรวมธนาคารได้ด�าเนินการตรวจสอบความสามารถใน
การจัดการผลกระทบในสภาวะวิกฤต (Stress Test) เพ่ือให้ทราบถึง
ความแขง็แกร่งของระดบัเงนิทนุ ระดบัเงนิส�ารอง ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทดสอบที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคารต้องปฏิบัติตาม

4) การดำารงเงินกองทุน
ธนาคารตระหนักถึงฐานะของเงินทุนของธนาคารในการเป็นภาพ 
สะท้อนของความม่ันคงแข็งแกร่งด้านการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบ 
ต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน ธนาคารจึงวางเป้าหมาย 
ในการด�ารงเงินกองทุนให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจภายใต้ 
ความเส่ียงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการก�ากับดูแล 
การบริหารเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ซ่ึงเป็นมาตรฐาน 
สากลของการด�ารงเงินกองทุน 

ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกองทุนของธนาคาร มีสัดส่วน 
การด�ารงเงินกองทนุทัง้สิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง ร้อยละ 13.80 ซึง่สูงกว่า 
ระดบัมาตรฐานสากลทีก่�าหนดไว้ในกฎเกณฑ์การก�ากบัดแูลการบรหิาร 
เงินกองทุนที่ก�าหนดไว้ที่ ร้อยละ 9.125

ตารางเงินกองทุน และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เส่ียง
หน่วย: ล้านบาท

31 ธันวาคม 
2559

31 ธันวาคม 
2558

เงินกองทุนชั้นที่ 1 3,612.9 3,439.4
เงินกองทุนชั้นที่ 2 313.1 247.7
เงินกองทุนทั้งสิ้น 3,926.0 3,687.1
อัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 13.80 16.42

นอกจากเงินกองทุน ธนาคารยังคงเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน 
จากนโยบายการกันเงินส�ารองส่วนเกิน เพื่อรองรับสภาวะความ 
ผันผวนในอนาคต ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย  
โดยธนาคารได้ริเริ่มปฏิบัตินับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินส�ารองทั้งสิ้น 1,397 ล้านบาท 

ตารางเงินส�ารองตามเกณฑ์ และส�ารองส่วนเกิน
หน่วย: ล้านบาท

31 ธันวาคม 
2559

31 ธันวาคม 
2558

เงินส�ารองตามเกณฑ์ 866 652
เงินส�ารองส่วนเกิน 531 361
รวม เงินส�ารองทั้งหมด 1,397 1,013

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)56 การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง



คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคารได้รับ 
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการ 
จ�านวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ 
ผูบ้รหิาร 1 ท่าน โดยม ีนายศิรชิยั สาครรัตนกลุ เป็นประธานกรรมการ  
นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี และ Mr. Tan Choon-Hong  
เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการธนาคาร และตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศก�าหนด ภายใต้นโยบายก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร 
เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา 
แนวทางการประเมินผล นโยบายการจ ่ายค ่าตอบแทน ให ้แก ่
กรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง 

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ประชุม  
3 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการธนาคาร  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

• เสนอชื่อบุคคล เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารแทนกรรมการ 
ที่ครบวาระ ตลอดจนเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
ชุดย่อย 

• พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ฝ่ายจัดการเสนอปรับต�าแหน่ง และ 
แต่งตั้งรายใหม่ เพื่อเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 

• พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และกรรมการชุดย่อย   
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณา 
อนุมัติ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของ 
ธุรกิจ ผลประกอบการของธนาคาร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจัดการ โดยพิจารณาจาก
ผลงาน และความส�าเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ก�าหนด เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

• ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร และฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับ 
การพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อสร้างสมดุลของการก�ากับ 
การปฏิบัติงาน การสร้าง Succession Plan และ Career Path  
Development รวมถึงการก�าหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่เป็นมาตรฐานของผู้บริหารและพนักงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สนับสนุน 
คณะกรรมการธนาคารในการก�ากบัดแูลธนาคาร เพือ่ให้การปฏบิติังาน 
และการด�าเนนิธุรกจิของธนาคารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้อง 
ตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยรกัษาผลประโยชน์ของทกุภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องของธนาคารและผู้ถือหุ้น

นายศิริชัย  สาครรัตนกุล
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 2559   / 57รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน



1. หุ้นสามัญ
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 4,125,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจ�านวน 412,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 4,000,000,000 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 400,000,000 หุ้น

2. ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ธนาคารมีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคาร จ�านวน 12,500,000 หน่วย

3.  ผูุ้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร  
10 ล�าดับแรก มีดังน้ี

รายชื่อ สัดส่วน (%)

1. Polaris Capital Investment Limited 25.00
2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 14.78
3. บริษัท เจิดสี จ�ากัด 9.49
4. บริษัท ซีเอ็นที ลิเคอร์ จ�ากัด 9.13
5. บริษัท จีแอลเอ็กซ์ บางกอก จ�ากัด 9.05
6. บริษัท เวลล์กลาส จ�ากัด 7.64
7. บริษัท ฟอร์จูนนา แคปปิตอล จ�ากัด 6.45
8. บริษัท เบสท์ การโยธา จ�ากัด 4.93
9. บริษัท สุราสัมพันธ์ จ�ากัด 4.52

10. บริษัท บ้านไทยเรียลเอสเตท จ�ากัด 3.59

4.  การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย และตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ธนาคารไทยเครดิต  
เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลของ 
ธนาคารไว้ ดังนี้

“ข้อ 48. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร
จะกระท�ามิได้ ในส่วนที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ ห้ามจ่าย
เงินปันผล เงินก�าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเงิน
ส�ารองต่าง ๆ  ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการ 
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุน้ได้เป็นครัง้คราว เมือ่เหน็ว่า 
บริษัทมีก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลนั้น 
ให้กระท�าภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นับแต่วันท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือ 
คณะกรรมการลงมติ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นธนาคาร 
และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

5.  การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ปัจจุบันธนาคารไม่มีบริษัทย่อย

โครงสร้างการถือหุ้น

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)58 โครงสร้างการถือหุ้น



โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารกิจการ 
ธนาคาร ภายใต้ข้อก�าหนดตามข้อบังคับธนาคาร นโยบายธนาคาร  
และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงาน 
ทางการที่เก่ียวข้อง 
 
1. คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร  
จ�านวน 9 ท่าน ได้รับการเลือกตั้ง และแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ตามกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของธนาคาร ประกอบด้วย 
 นายวานิช ไชยวรรณ ที่ปรึกษา
   คณะกรรมการธนาคาร
1. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค ประธานกรรมการ
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ 
4. Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการอิสระ
5. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ 
6. Mr. Tan Choon-Hong กรรมการ 
7. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
8. นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
9. Mr. Roy Agustinus Gunara กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ 
หมายเหตุ  นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของธนาคารมีอ�านาจและ
หน้าที่ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 31 และตามประกาศธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย  เร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ของธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงแบ ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
และหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร
1. ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานของธนาคาร ติดตามฐานะ และ

ผลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด  โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

น�าข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับฐานะ และการด�าเนินงานของธนาคาร 
ทุกด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ

2. ก�าหนดขอบเขตการมอบอ�านาจแก่กรรมการ อนุกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ธนาคารระดับต่าง ๆ  ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก่อภาระผูกพัน  
การซ้ือขายทรัพย์สิน และการท�านิติกรรมต่าง ๆ ในระดับท่ี 
เหมาะสมและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

3. ดูแลไม่ให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย โดยกรรมการผู้จัดการ
ต้องน�าเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือเวียนต่าง ๆ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทันทีที่ได้รับจากทางการ และต้องรายงานเก่ียวกับการ 
กระท�าความผิดในข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ โดยกรรมการ
ต้องเร่งหาทางแก้ไขมิให้เกิดการกระท�าผิดอีกต่อไป

4. จัดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารท�าการวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีสินเช่ือ 
และภาระผูกพันต่าง ๆ  น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม�่าเสมอ และในกรณีที่ลูกหนี้ประสบปัญหาต้องก�าหนด
แนวทางการแก้ไข รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�า

5. ติดตามผลการตรวจสอบค�าสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทย  
และรายงานต่าง ๆ  ของผูส้อบบญัชีภายนอก ตลอดจนผูต้รวจสอบ 
กิจการภายในทุกครั้ง รวมถึงก�าชับให้มีการปฏิบัติตามค�าสั่งการ 
หรือแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเคร่งครัด 

6. ศึกษาและท�าความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติก�าหนดแนวความ
ผดิเกีย่วกบัห้างหุน้ส่วนจดทะเบยีน ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั บรษิทัจ�ากดั 
สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
พระราชบญัญติับรษิทัมหาชนจ�ากดั พระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนั
การเงิน พ.ศ. 2551 กฎหมาย ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต

7. ก�าหนดทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร 
รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทางการด�าเนินงาน แผนงาน  
และงบประมาณของธนาคารตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ 

8. ก�ากับควบคุมดูแลให้มีการบริหารงานตามนโยบายที่ก�าหนดไว ้
อย ่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป ็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2559   / 59โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ



9. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรม 
ทางธรุกจิ จรยิธรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่เป็น 
แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

10. ติดตามการด�าเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อให ้
คณะกรรมการ ผู้บรหิารและฝ่ายจดัการด�าเนนิกจิการตามกฎหมาย  
และนโยบายที่วางไว้

11. ดูแลฝ่ายจัดการให้สามารถจัดการงานของธนาคาร  และแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อบริหารงานภายในธนาคาร

12. ดูแลให ้ฝ ่ายจัดการรายงานเรื่องส�าคัญของธนาคารต ่อ 
คณะกรรมการธนาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�าหนดนโยบาย กระบวนการ และควบคุมการ

บริหารความเส่ียง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ  
ด้านตลาดและการลงทุน ด้านสภาพคล่อง ด้านการปฏิบัติงาน 
ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ์ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารต้อง 
ท�าหน้าทีอ่นมุตันิโยบาย และทบทวนกลยทุธ์ การปฏบิตัจิรงิ รวมถงึ 
นโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

2. พจิารณาอนมุติับทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง 
ทีม่นียัส�าคญัต่อการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ   
ที่ได้แต่งต้ังขึ้น

3. ดแูลให้ธนาคารก�าหนดนโยบายเกีย่วกับการให้สนิเช่ือ และการลงทนุ 
แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับธนาคาร

4. ดแูลให้มกีระบวนการในการจดัส่งรายงานจากผูส้อบบญัชภีายนอก  
และข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการของธนาคารต่อคณะกรรมการ 
ธนาคาร โดยฝ่ายจัดการของธนาคารอาจต้องชี้แจงต่อ 
คณะกรรมการธนาคารหากกระบวนการจดัส่งรายงานเกิดความ 
ล่าช้ามาก

5. จัดให้มีการถ่วงดุลอ�านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ ้น 
รายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส�าคัญต่อสัดส่วน
หรือจ�านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคาร

6. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูล เพ่ือให้คณะกรรมการ
ธนาคารได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอส�าหรับ 
การปฏบัิตติามอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบได้อย่างสมบรูณ์

7. ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ 
ผู้จัดการ ตลอดจนการออกระเบียบ ค�าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน  

ประกาศ และจัดท�าหนังสือมอบอ�านาจแจ้งแก่บุคคลภายนอก 
ที่เกี่ยวข้อง

8. ก�าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดก่ึงหน่ึง 
ของจ�านวนครั้งของการประชุมที่จัดข้ึนในแต่ละปี

9. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและ 
ความจ�าเป็นของธนาคาร เพ่ือช่วยดูแลระบบบริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ เช่น คณะเจ้าหน้าที่บริหาร  
เป็นต้น

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

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคาร ให้มีการเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างเพียงพอ และถูกต้องครบถ้วน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

ของธนาคารให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารของธนาคาร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิชย์ ค�าส่ังและ 
ค�าแนะน�าของธนาคารแห่งประเทศไทย

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และส่งเสริม 
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการ 
บริหารความเสี่ยง

5. พจิารณาคดัเลือก ก�าหนดค่าธรรมเนยีมวชิาชพี เและเสนอแต่งต้ัง 
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมทั้งผดุงความเป็นอิสระในการ 
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

6. อนุมัติและทบทวนแผนงานของหน่วยงานด้านตรวจสอบและ 
ก�ากับ ตลอดจนนโยบายและกฎบัตร

7. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านตรวจสอบและ 
ก�ากับ พร ้อมรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให ้ 
ค�าแนะน�า หรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติ หรือ 
การบริหารงานของฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย 
กับธนาคาร

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)60 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ



8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวโยงกับผู ้บริหาร หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสและครบถ้วน

9. ดูแลงานด้านก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบ

10. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งพิจารณา 
ผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนของผู ้บริหารหน่วยงาน 
ด้านตรวจสอบและก�ากับ

11. ก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลังของหน่วยงานด้านตรวจสอบ 
และก�ากับ

12. จดัท�ารายงานการก�ากับดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

13. รายงานต่อคณะกรรมการของธนาคาร เพื่อด�าเนินการปรับปรุง 
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี 
ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ 
การกระท�าที่ทุจริตหรือผิดกฎหมาย

14. ปฏิบัติงานอื่นท่ีคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเห็นชอบร่วมกัน เช่น สอบทานนโยบายการบริหาร 
ทางการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจของผู ้บริหาร และสอบทานรายงานส�าคัญที่ต้อง 
เสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
ประกอบด้วย  กรรมการ  3  ท่าน  ดังนี้ 
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธาน
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการ
3. Mr. Tan Choon-Hong กรรมการ
 นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ
หมายเหตุ  นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี ลาออกจากการเป็นกรรมการ
มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน  

และผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง   
โดยต้องมหีลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน โปร่งใส เพือ่เสนอให้คณะกรรมการ 
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยได้ในกรณีที่มีการร้องขอ

2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารง
ต�าแหน่งต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  ดังนี้

 2.1 กรรมการของธนาคาร
 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบ 

 อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ 
 ของธนาคาร

 2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลให ้กรรมการ และผู ้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับ 

ผลตอบแทนที่ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีมีต่อ 
ธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

4. ดูแลให้คณะกรรมการของธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบ 
ที่เหมาะสมกับโครงสร้างธนาคาร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให ้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

5. ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการธนาคารและ 
ผูบ้ริหารระดบัสงู ตัง้แต่รองกรรมการผูจั้ดการขึน้ไป เพือ่พจิารณา 
ปรบัผลตอบแทนประจ�าปี โดยต้องค�านงึถึงหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
และความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

6. เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหา การก�าหนด 
ค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร  ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน   
และผู้บริหาร 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน 
2. Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธาน
3. นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล กรรมการ  
4. นางสาวสนันนาถ กุลไพศาลธรรม กรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
6. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
7. นายกมลภู ปาลิภาพงศ์ กรรมการ
8. นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการ 
9. Mr. David Jeffrey Stone กรรมการ
 นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
หมายเหตุ  นายขจิตภูมิ สุดศก ลาออกจากการเป็นพนักงานธนาคาร 
มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559

รายงานประจำาปี 2559   / 61โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ



หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�านาจให้คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น 
ผู้พิจารณาในเร่ืองดังต่อไปนี้
1. กล่ันกรองแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ซึ่งฝ่ายจัดการน�าเสนอ 

คณะกรรมการธนาคาร
2. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุทธ์   

แผนธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. ควบคมุการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

ที่ธนาคารก�าหนด
4. พจิารณาอนุมตัธิรุกรรมต่าง ๆ  ตามกรอบอ�านาจท่ีคณะกรรมการ 

ธนาคารก�าหนด
5. พจิารณาอนมุตักิารกูย้มื หรอืการออกตราสาร เพือ่การระดมเงินทนุ 

ระยะยาวส�าหรับการประกอบกิจการ
6. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและ

ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในวงเงินตามที่คณะกรรมการก�าหนด
7. พิจารณากลั่นกรองขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ   

ในการด�าเนินงานของธนาคาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณา

8. พิจารณาด�าเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วย  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหาร 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ปัจจุบันมีจ�านวน 
9  ท่าน มีคณุสมบตัแิละหน้าท่ีความรบัผดิชอบเป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ  
เพือ่ส่งเสรมิธรรมาภบิาลของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
2. Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธาน
3. นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
5. Mr. David Jeffrey Stone กรรมการ
6. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย กรรมการ
8. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี กรรมการ
9. นายปกรณ์เกียรติ สิริโชคสวัสดิ์ กรรมการ 
10. Mr. Christopher Chan กรรมการ 
 นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ

หมายเหต ุ Mr. Christopher Chan เข้าร่วมเป็นกรรมการแทน นายปกรณ์เกยีรติ  
สิริโชคสวัสดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ 

การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  
ที่ส�าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด  
ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ เป็นต้น

2. ก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 
โดยสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความเสี่ยง 
ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเส่ียง 
รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด โดยพิจารณาอนุมัติการจัดระดับ 
ความเสี่ยง กระบวนการติดตามความเสี่ยง และจัดให้มีมาตรการ 
ป้องกันแก้ไข และควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ก�ากับให้มี 
การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง

4. พิจารณาเห็นชอบนโยบายและอนุมัติกรอบการจัดท�าแผนรองรับ 
การด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

5. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอในสิ่งที ่
ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
กลยุทธ์ที่ก�าหนด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ดูแลทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให ้
เพียงพอ เช่น บุคลากรในหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและ 
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ควบคุมความเสี่ยง การปรับปรุงระบบงาน 
เพื่อให้รองรับการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ

7. พิจารณาด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ด�าเนินการจัดท�า วิเคราะห์ข้อมูล หรือการอื่นใดภายใต้กรอบ
อ�านาจของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการท�างาน

9. พิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
10. พจิารณาอนมุตักิารออก Product Program ใหม่ การทบทวน 

และการต่ออายุ Product Program ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)62 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ



และผลิตภัณฑ์อื่น ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก เงินลงทุน  
และการระดมทุน 

11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหต ุ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในล�าดบัที ่9  
และ 10 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว และได้อนุมัต ิ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาและ 
ด�าเนินการในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ภายในธนาคารให้มีความรวดเร็ว   
คล่องตัว และรองรับการด�าเนินกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร ปัจจุบัน 
ประกอบด้วย  11  คณะ  ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
2. คณะอนุกรรมการอัตราดอกเบี้ย
3. คณะกรรมการ IT Steering
4. คณะกรรมการจัดซื้อ
5. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 1
6. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2
7. คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้
8. คณะกรรมการหลักประกัน และคณะอนุกรรมการหลักประกัน 

อีก 2 คณะ
9. คณะกรรมการแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง
10. คณะอนุกรรมการดูแลการปฏิบัติงานธุรกรรมด้านหนี้สินและ 

ตัวแทนขายหน่วยลงทุน 
11. คณะกรรมการอ�านวยการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจของ

ธนาคาร
หมายเหตุ คณะอนุกรรมการดูแลการปฏิบัติงานธุรกรรมด้านหนี้สิน และตัวแทน 
ขายหน่วยลงทุน ได้ยกเลิกโดยมีผลตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2560

3. กรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วม
ในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน  โดยกรรมการอิสระ
ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ 
ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ 
ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 อาจแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
กรรมการอิสระตามประกาศดังกล่าว ก�าหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจ

มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น 
ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(3) ไม่ เป ็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน 
ลกัษณะทีเ่ป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน  
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช ่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ 
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ  
หรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต 
หรือคู ่สัญญามีภาระหนี้ที่ต ้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต ่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือ
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ท้ังน้ี  
การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป ็นไปตามวิธีการค�านวณ 
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ 
ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม 
ภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก ่อนวันที่มีความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน 
ผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 
ขัดแย้งสังกัดอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชีพใด ๆ  รวมถงึการให้บรกิาร 
เป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิาร 
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้ 
บรกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอ
อนุญาตต่อส�านักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการ 
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไป 
ตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ 
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

กรรมการอิสระของธนาคาร  มีจ�านวน 4  ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
3. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี
4. Mr. Stephen Tirador Briones
หมายเหตุ  นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี ลาออกจากการเป็นกรรมการ  
มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559

4.  ค่าตอบแทนของกรรมการ
4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และพนักงานตั้งแต่ระดับต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการขึ้นไป โดยมีการจัดการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในการก�ากับการท�างานของธนาคาร ค�านึงถึง 
ผลประกอบการของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นก�าหนด 

4.2 การจ่ายค่าตอบแทน
 4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 1. ส�าหรับกรรมการ ก�าหนดเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  1) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายให้กรรมการท่ีด�ารง 
   ต�าแหน่ง ดังนี้
   • ประธานกรรมการธนาคาร 
   • ประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ  ได้แก่ คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ 
  2) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้แก่กรรมการตามจ�านวนครั้ง 
   ที่เข้าร่วมประชุม
  3) เงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายบ�าเหน็จ 
   กรรมการ ดังนี้
   • ธนาคารต้องมีผลก�าไรจากการประกอบการ และ
   • ธนาคารต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
  4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   ก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะ 
   ก�าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
 2. ส�าหรับพนักงานต้ังแต่ระดับต�าแหน่งผู ้อ�านวยการขึ้นไป 
  ประกอบด้วย เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส หรือเงินรางวัล  
  และค่าใช้จ่ายประจ�าเดือน ได้แก่ ค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าน�้ามัน  
  ค่าโทรศัพท์
 4.2.2 ค่าตอบแทนอื่นเป็นไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ ์
 ที่ธนาคารก�าหนด ได้แก่ 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าที่พัก / ค่าพาหนะส�าหรับการเดินทางไป 
  ปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�าปี  
  ประกันชีวิต
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ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่น
ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย 
ในปี 2559 เป็นเงินรวม 4,045,000 บาท

คณะกรรมการ คณะเจ้าหน้าท่ี
บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

รวม

 1. นายวานิช ไชยวรรณ - - - - -

 2. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค 1,200,000 - - - 1,200,000

 3. นายธีระพล ปุสสเด็จ 270,000 - 830,000 - 1,100,000

 4. นายศิริชัย สาครรัตนกุล 280,000 - 340,000 75,000 695,000

 5. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี 250,000 - - 45,000 295,000

 6. Mr. Stephen Tirador Briones 210,000 - 280,000 - 490,000

 7. Mr. Tan Choon-Hong 220,000 - - 45,000 265,000

 8. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย - - - - -

 9. นายวิญญู ไชยวรรณ - - - - -

 10. Mr. Roy Agustinus Gunara - - - - -

รวม 2,430,000 - 1,450,000 165,000 4,045,000

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

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายเดอืนกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารในปี 2559 

ประเภท จำานวนคน จำานวนเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน 3 16,072,920
เงินสมทบเข้ากองทุน  
 ส�ารองเลี้ยงชีพ

2 962,113

เงินสมทบเข้ากองทุน  
 ประกันสังคม

2 18,000

รวม 3 17,053,033

ตารางแสดงผลตอบแทนพิเศษในปี 2559

ประเภท จำานวนคน จำานวนเงิน (บาท)

ผลตอบแทนพิเศษ 6 700,000
รวม 6 700,000

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีหุ้น/หุ้นกู้ ในปี 2559

ประเภท จำานวนคน จำานวนเงิน (บาท)

หุ้น/หุ้นกู้ - -
รวม - -

ตารางแสดงค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินในปี 2559 

ประเภท จำานวนคน จำานวนเงิน (บาท)

ประกันชีวิต 4 14,400

รวม 4 14,400
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5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ   
ทีจ่ะให้แต่ละกลุม่ได้รบัสิทธนิัน้อย่างเต็มทีบ่นหลกัการของความเป็นธรรม  
โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ  รวมทั้ง
นโยบายของธนาคารที่เก่ียวข้อง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ธนาคารมุ่งมั่นในการด�าเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี  
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พนักงาน : ธนาคารมุ่งมั่นท่ีจะสร้างและพัฒนาอบรมความรู้ความ
สามารถของพนักงานให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐาน พร้อมสร้างบรรยากาศในการท�างาน 
เสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับผลตอบแทนท่ีดีเหมาะสม  
อันจะก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน

ลูกค้า : ธนาคารมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการที่มา 
จากใจของพนักงาน โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว และท�าให้ลูกค้า 
มัน่ใจในคณุภาพ ซึง่สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า ตลอดจน 
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์อันดี 
กับลูกค้า

คู่ค้า : ธนาคารให้ความส�าคัญในการท�าธุรกิจร่วมกันในระยะยาวและ
ยั่งยืนเพราะธนาคารแสวงหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ
ความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิ

ร่วมกัน เพื่อผลักดันการด�าเนินงานของธนาคารให้ประสบผลส�าเร็จ 
พร้อมตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า

เจ้าหนี้ : ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ม ี
ต่อเจ้าหนี้ โดยควบคุมดูแลให้มีการช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับ 
เจ ้าหนี้ เงินกู ้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�าหนดเวลาและ 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและจะ 
ด�าเนินงานเพ่ือให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถ 
ในการช�าระหนี้ที่ดีของธนาคาร

หน่วยงานราชการ : ธนาคารมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตาม 
กฎหมายและ/หรือข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม : ธนาคารเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจสร้าง
การเติบโตเชิงพาณิชย์ อย่างแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนควบคู่กับการมี
ส่วนร่วมพัฒนาสังคม ภายใต้จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ โปร่งใส และ
ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการฝึก
อบรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัย (ปวส.) โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ 
เพื่อให้ความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและปลูกฝัง
วินัยทางการเงินในระดับอุดมศึกษา โครงการ Running for Thai 
Charities 55.5 Miles for Smiles น�าเงินบริจาคให้องค์กรการกุศล 
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ  
ปี 2559 และโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วปส.6 เพื่อหารายได้
สนับสนุนกิจกรรมและสาธารณกุศลของคณะนักศึกษา

6. การประชุม

รายชื่อ คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะเจ้าหน้าท่ี
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

นายสามารถ  บูรณวัฒนาโชค 12/12 - - -
นายธีระพล ปุสสเด็จ 11/12 - 13/13 -
นายศิริชัย  สาครรัตนกุล 12/12 - 13/13 3/3
Mr. Stephen Tirador Briones 9/12 - 10/13 -
นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี 11/12 - - 3/3
Mr. Tan Choon-Hong 10/12 - - 3/3
นางสาวกฤษณา  อร่ามกุลชัย 11/12 - - -
นายวิญญู  ไชยวรรณ 12/12 10/12 - -
Mr. Roy Agustinus Gunara 12/12 12/12 - -
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7.  จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการธนาคารมีจุดมุ่งหมายส�าคัญในการสร้างเสริมการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านจริยธรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของอุตสาหกรรมธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อม
ก�าหนดหลักการด้านจรรยาบรรณท่ีพนักงานทุกระดับในองค์กร 
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
• การปฏิบัติหน ้าที่ด ้วยความซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และ 

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ และระเบียบที่ 
เกีย่วข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนนโยบายการต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน รวมถึงการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย

• การมีส่วนร่วมในการป้องกัน และหลีกเล่ียงการกระท�า ซ่ึงน�ามาสู ่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• การปฏิบัติหน้าท่ีบนมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู ้  
ความสามารถ ความช�านาญ และความระมัดระวังรอบคอบอย่าง 
เต็มความสามารถ

• การเก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็น 
ความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น 

8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารได้จัดให้มีมาตรการในการบริหารจัดการความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

8.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารจัดให้มีมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อ 
ขาย เช่า ให้เช่าทรัพย์สิน และให้มีการเปิดเผย / รายงาน ธุรกรรมของ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีอาจเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึง 
บุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลจากต�าแหน่ง หน้าที่ หรือ 
การปฏิบัติงาน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

8.2 การทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
8.2.1  การเข้าท�ารายการระหว่างธนาคารกบักรรมการ ผู้บรหิาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เก่ียวข้อง ต้องไม่มีลักษณะถ่ายเท
ผลประโยชน์ของธนาคารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
8.2.2  พนักงานธนาคารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
ธุรกรรมใด ต้องไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจพิจารณา 
ธุรกรรมนั้น เพื่อให ้การตัดสินใจเป ็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ธนาคารอย่างเต็มที่ 

8.2.3 ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
ก�าหนดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน ์
ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ 

8.3 การรับและให้ของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่น ๆ 
พนกังานทกุระดับต้องไม่ติดสนิบน น�าเสนอผลตอบแทน หรอืเรยีกร้อง 
ผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับลูกค้า  
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้เกิดอิทธิพล 
ต่อการใช้วิจารณญาณที่เป็นกลางในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิด 
อิทธิพลต่อการกระท�าในหน้าที่ของผู้อื่น หรือท�าให้ได้มาซึ่งประโยชน ์
อันไม่สมควร

9. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ธนาคารให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ด้วยการก�าหนด 
นโยบายหลักในการสร้างระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ 
เพียงพอ รวมถึงการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น เนื่องจากธนาคารตระหนักดีว่า ระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
และเหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการปฏิบัติงานในทุกส่วนของ 
ธนาคาร ซึ่งน�าไปสู ่ผลประกอบการที่ดี และความเจริญก้าวหน้า 
ของธนาคารให้มีความยั่งยืน โดยสาระส�าคัญของระบบการควบคุม 
ภายในที่ธนาคารได้ก�าหนดไว้มีดังนี้
1.  การจัดโครงสร้างองค์กรของธนาคารที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ

ขนาดของธนาคารและเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่พิจารณาความเพียงพอ 

ของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของกลุ ่มตรวจสอบและท�างานอย่างใกล้ชิดกับ 
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซึ่งเน้นการพิจารณาความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน การก�ากับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ของทางการ และทบทวนสอบทานนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ รวมถึง 
การเปิดเผยข้อมูล

3.  ธนาคารได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง  
โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายงานบรหิารความเสีย่ง 
ซ่ึงมหีน้าทีวิ่เคราะห์ความเสีย่งประเภทต่าง ๆ ตลอดจนติดตามให้ 
ธนาคารมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการ 
ก�าหนด โดยมีการรายงานผลการวิเคราะห์และติดตามดังกล่าว 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกเดือน
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4.  ธนาคารมีระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งก�าหนดอ�านาจตลอดจน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ รวมถึง 
กระบวนการควบคุมในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน โดยม ี
การแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิติังาน ผูส้อบทาน และผู้อนมัุตอิอกจากกนั  
เพ่ือให้เกดิการถ่วงดลุและการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  
ทั้งยังมกีารจัดท�าคู่มือการปฏิบัตงิาน เพื่อใหผู้้ปฏบิัติงานสามารถ 
ปฏิบัติตามได้อย่างไม่ผิดพลาด

5.  ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่ใช้สนบัสนนุข้อมลูทางการเงนิ และข้อมลูการปฏบัิตงิาน 
เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ก�าหนดและให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญได้อย่าง 
ทันท่วงที รวมถึงสามารถให้ข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์ 
และถูกต้องครบถ้วนต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการและ 
ผู้บริหารของธนาคาร

6.  กลุ ่มตรวจสอบและก�ากับมีหน้าท่ีตรวจสอบ ตลอดจนก�ากับ 
การปฏิบัติงานของธนาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม 
ฐานความเสี่ยงของงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ  
นโยบายระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เป็นแนวทางในการก�ากับและ 
ตรวจสอบ โดยกลุม่ตรวจสอบและก�ากบัมคีวามอสิระในการปฏบิติังาน 
จากฝ่ายจดัการ ซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

10. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แม้จะไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หากแต่ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส และให้
ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป
ของธนาคาร รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการด�ารงเงินกองทุน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคารให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์
ธนาคารที่ www.tcrbank.com

11. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานของธนาคารได้ยึดมั่นในปรัชญา 
“ทุ่มเทด้วยใจ ฉับไว ไว้วางใจได้” โดยลูกค้าเปรียบเสมือนหัวใจใน
การด�าเนินงานของธนาคาร ซึ่งการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นับเป็น 
กระบวนการส�าคัญที่เสริมความแข็งแกร่งให้ธนาคารสามารถสร้าง
การเติบโตได้อย่างม่ันคง โดยธนาคารมุ่งมั่นด�าเนินการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์อย่างย่ังยืน ภายใต้หลักการ 4R ดังนี้

Retention  การรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ลูกค้าใช้บริการอย่าง 
  ต่อเนื่อง
Relationship  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกคนให้เกิด 
  ความพึงพอใจสูงสุด
Referral  การได ้รับการยอมรับจากลูกค ้า จนกระทั่ง 
  บอกต ่อความประทับใจที่ ได ้รับ ไปยังบุคคล 
  รอบข้าง
Recovery  การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยมีกระบวนการ 
  ที่ชัดเจน รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้  
  เพื่อสร ้างความมั่นใจให ้ลูกค ้าเห็นถึงการให ้ 
  บริการตามปรัชญาของธนาคาร

12. การรับเรื่องร้องเรียน
ธนาคารให้ความส�าคัญกับทุกความคิดเห็น ค�าแนะน�า และค�าติชม
ของลูกค้า ด้วยตระหนักดีว่า ลูกค้าได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการ
ให้ค�าแนะน�าหรือติชม เพราะลูกค้าให้ความส�าคัญแก่ธนาคาร และ
ต้องการให้ธนาคารมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนอง
ได้ตรงใจลูกค้า ทุกค�าติชมจึงมีกระบวนการแก้ไขในเวลาที่ธนาคาร
ก�าหนด หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของ
พนักงาน สามารถเสนอแนะหรือให้ค�าติชมได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่
ของธนาคาร หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หรือช่องทาง 
สังคมออนไลน์ของธนาคาร เพราะธนาคารยึดมั่นในปรัชญาการ
บริการ “ทุ่มเทด้วยใจ ฉับไว ไว้วางใจได้” ดังนั้น ลูกค้าทุกคนของ 
ธนาคารต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกัน
 
13. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้
จากความส�าคัญของบุคลากรที่ส ่งผลโดยตรงต่อความมั่นคง 
ก้าวหน้า และความส�าเร็จในอนาคต ธนาคารมุ ่งมั่นจัดให้มีการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยจัด 
ให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนา รวมถึงก�าหนด 
การฝึกอบรมบุคลากรของธนาคารทั้งภายในและภายนอกธนาคาร 
พร้อมวางแผนการฝึกอบรมประจ�าปี และจัดการฝึกอบรมให้พนักงาน 
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีการบันทึก 
และจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรมตามที่ก�าหนด
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ธนาคารได้ก�าหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
ของธนาคาร โดยจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความช�านาญ ด้วยการ 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างมืออาชีพ ท้ังจากวิทยากรภายใน  
และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผ่านการเรียนรู ้ ในห้องอบรม  
(Class Room Training) การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร (Workshop and  
Seminar) และการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) พร้อม
กับการให้ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถน�าความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท�างานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง
ไปสู่ประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มี 
การก�าหนดให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ทั้งการน�าไปใช้เพ่ือปฏิบัต ิ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. การฝึกอบรมทีจ่�าเป็นเบือ้งต้นส�าหรบับคุลากรไทยเครดติ (TCRB’s  

Way, the Fundamental Training & Development) เพื่อ 
เพิ่มพูนความรู ้อย่างเพียงพอให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน 
ตามความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และสามารถท�างานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การฝึกอบรมเพ่ือน�าไปสู ่การให้การบริการที่ดีเลิศ (Service  
Excellence: Magical Training Series) เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงองค์รวมของแนวคิดในการให้บริการที่ดีที่สุด 
แก่ลูกค้า สังคม และเพื่อนพนักงาน

3. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (Personal Development  
Training)

นอกเหนือจากการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพียงพอต่อการ
ปฏบัิตงิานตามมาตรฐานท่ีธนาคารก�าหนด ธนาคารยงัให้ความส�าคัญ 
กบัการทีพ่นกังานมพีฤติกรรมตามค่านยิมหลักขององค์กร 

14. นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปด้วย 
ความถูกต้องตามหลกัธรรมาภบิาล กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1.  จัดให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์  

รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์
ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์  
และชื่อเสียงของธนาคาร ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของพนักงานเอง 

2.  จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือท�าหน้าที่ 
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถท�า
หน้าที่ได้โดยอิสระจากการบริหารจัดการของธนาคาร รวมถึง 
มีการจัดสรรบุคลากร และทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน 
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

3.  จัดให้มีการก�ากับดูแล เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบ 
ปฏิบัติของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ โดยให้มีการบริหารจัดการ  
พร้อมทัง้แนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกนัภายใต้กรอบกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล นโยบาย และระเบียบปฏิบัติของ 
ธนาคาร

4.  จัดให้มีการด�าเนินการทางวินัยกับผู ้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบ และลักษณะการ 
กระท�าความผิด ด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่เลือก 
ปฏิบัติ 
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รายงานทางการเงิน



รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)  
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินของธนาคาร 
โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติ 
อย่างสม�า่เสมอ และเหมาะสมตามหลกัความระมดัระวงั และประมาณการ 
ที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน
การตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบบรหิารความเสีย่ง  
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก�ากับการ
ปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และการก�ากับดูแลที่เหมาะสม มีธรรมาภิบาล
และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการเงิน
มีความถูกต้องครบถ้วน แสดงให้เห็นฐานะการเงินโดยถูกต้องตาม

ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือให้
เชื่อมั่นได้ว่าธนาคารมีฐานะมั่นคงและสามารถป้องกันความเส่ียงที่
เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได ้
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังส้ิน  
เป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  
ระบบการควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ธนาคารได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคาร 
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล  กรรมการตรวจสอบ
3. Mr. Stephen Tirador Briones  กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายรงค์ หิรัญพานิช ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ เป็น 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าท่ีตามขอบเขตความรบัผดิชอบ 
ที่ระบุ ไว ้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ก�าหนดโดย 
คณะกรรมการธนาคาร ท้ังนี้ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมรวมทั้งส้ิน 13 ครั้ง และได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อ 
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน ผลงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีดังน้ี

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ�างวดครึ่งปี 
และประจ�าปี งบการเงินของธนาคาร ที่มีการจัดท�าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่รับรองท่ัวไป เพื่อพิจารณาความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเชือ่ถอืได้ของข้อมลู ความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลู
ตลอดจนพิจารณาผลการตรวจสอบความเสี่ยงท่ีส�าคัญ และแผน 
ในการบริหารความเส่ียงของธนาคาร โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินอย่างสม�่าเสมอ

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการกำากับดูแลงาน 
 ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุม 
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และได้ก�ากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีและ 
ได้ดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ 
ตลอดจนให้ฝ่ายนี้ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบยังท�างานใกล้ชิดกับผู ้ตรวจสอบของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชี

3.  การกำากับดูแลงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ประจ�าปี และติดตามงานการก�ากับการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ธนาคารปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดต่าง ๆ ของทางการ

4.  การกำากับดูแลการสอบทานสินเช่ือ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนงาน
สอบทานสินเช่ือประจ�าปีก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และ
รบัทราบรายงานเกีย่วกบัคุณภาพสนิเชือ่ ผลการสอบทาน และตดิตาม
การแก้ไขประเด็นที่พบจากการสอบทานเพ่ือให้กระบวนการสินเชื่อของ
ธนาคารมีความเหมาะสม 

หมายเหตุ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ได้มีการโอนย้ายหน่วยงาน
สอบทานสินเชื่อไปขึ้นตรงกับกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง แต่คงให้
มีการรายงานผลการสอบทานสินเช่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส
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7.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลและสอบทานตามประเดน็ต่าง ๆ   
ข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 
มีนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการ
ตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมี
การสอบทานสนิเชือ่ และก�ากบัการปฏบิตังิานต่าง ๆ  เป็นไปตามนโยบาย 
ที่ธนาคารก�าหนด และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง ๆ ของ 
ทางการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

5.  การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารความเสี่ยง 
ของธนาคาร เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งของธนาคารในด้าน
ต่าง ๆ มีความเหมาะสม และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตาม
ที่คณะกรรมการก�าหนด

6.  การพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกันและรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ 
ธนาคารพิจารณา โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส  
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและเป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำาปี 2559   / 73รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



เสนอผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด  
(มหาชน) (ธนาคาร) แสดงฐานะการเงินของธนาคาร ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารข้างต้นนี้ ซ่ึงประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ
ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงินที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผู ้บริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 
เหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจ�าเป็น  
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข ้อเท็จจริงอันเป ็นสาระส�าคัญไม ่ว ่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของธนาคารในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยว

กับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่กรรมการมคีวามต้ังใจ 
ทีจ่ะเลกิธนาคาร หรอืหยดุด�าเนนิงาน หรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 
ต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของธนาคาร

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูล
ซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและรายงานของ 
ผู้สอบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงาน 
ประจ�าปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ
คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ
กับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ 
ผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
รวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แต่
ไมใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ความมปีระสทิธผิล
ของการควบคุมภายในของธนาคาร

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ
การด�าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อความสามารถของธนาคารในการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องหรือไม่ 

 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการ
ด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็น
ที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ 
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด 
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

บุญเลิศ  กมลชนกกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..................................................กรรมการ                             ..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)                                                                          (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

เงินสด 441,572 513,178
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7 2,288,874 1,449,969
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 8 2,905,874 3,164,778

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 9
   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 34,283,858 27,833,983
   บวก  ดอกเบ้ียค้างรับ 167,565 141,848

   รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 34,451,423 27,975,831
   หัก  รายได้รอตัดบัญชี - (277)
   หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 10 (1,206,033) (876,147)
   หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 11 (190,642) (136,999)

   รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 33,054,748 26,962,408

ลูกหนี้จากการขายบัญชีลูกหนี้ 9.1 - 21,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 12 15,967 13,334
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 13 163,846 172,500
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 14 111,617 107,990
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 128,730 87,603
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 16 223,133 170,249

รวมสินทรัพย์ 39,334,361 32,663,009

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)76 งบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..................................................กรรมการ                             ..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)                                                                          (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ พันบาท พันบาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก 17 32,905,104 26,565,372
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 18 1,792,660 1,998,616
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 93,241 47,693
ประมาณการหน้ีสิน 19 50,956 33,803
หนี้สินอื่น 20 527,973 378,786

รวมหนี้สิน 35,369,934 29,024,270

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น 22
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามัญ 412,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 4,125,000 4,125,000

   ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
      หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 4,000,000 4,000,000
ส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 15,412 11,987
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (36) 3,014
ก�าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      ทุนส�ารองตามกฎหมาย 23 2,300 2,300
   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (53,249) (378,562)

รวมส่วนของธนาคาร 3,964,427 3,638,739

รวมส่วนของเจ้าของ 3,964,427 3,638,739

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 39,334,361 32,663,009

รายงานประจำาปี 2559    / 77งบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..................................................กรรมการ                             ..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)                                                                          (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ พันบาท พันบาท

รายได้ดอกเบ้ีย 27 2,957,258 2,452,413
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 28 (745,918) (782,751)

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 2,211,340 1,669,662

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29 245,921 160,899
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 29 (69,884) (48,297)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 176,037 112,602

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 30 2,683 7,352
รายได้เงินปันผล 86 26
ก�าไรจากการขายบัญชีลูกหนี้ 9.1 - 29,067
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น ๆ 22,817 40,121

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 2,412,963 1,858,830

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน (1,080,953) (907,726)
ค่าตอบแทนกรรมการ (10,570) (9,569)
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ (253,786) (226,711)
ค่าภาษีอากร (90,227) (68,098)
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (94,917) (96,434)

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ (1,530,453) (1,308,538)

หนี้สูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 31 (475,931) (409,027)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 406,579 141,265
ภาษีเงินได้ 32 (80,158) (30,577)

กำาไรสำาหรับปี 326,421 110,688

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)78 งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..................................................กรรมการ                             ..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)                                                                          (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ พันบาท พันบาท

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�าไร (ขาดทุน) การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (1,384) 16,252
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง 276 (3,250)

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,108) 13,002

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (3,813) (3,667)
ภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง 763 733

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง (3,050) (2,934)

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ (4,158) 10,068

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 322,263 120,756

กำาไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นธนาคาร

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 36 0.82 0.32

รายงานประจำาปี 2559    / 79งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)80 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 406,579 141,265
รายการปรับกระทบก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 422,288 345,804
ก�าไรจากการขายบัญชีลูกหนี้ - (29,067)
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 51,002 45,393
ส่วนเกิน (ส่วนต�่า) กว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายสุทธิ 4,287 (3,188)
ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (2,683) (7,352)
ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (6,579) (4,092)
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 5,179 171
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 53,643 63,223
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 9,434 13,474
ประมาณการค่าร้ือถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 6,334 -
ค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 3,425 3,425
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (2,211,340) (1,669,662)
เงินสดรับดอกเบ้ีย 2,940,843 2,434,212
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (705,197) (826,956)
รายได้เงินปันผล (86) (26)
เงินสดรับเงินปันผล 86 26
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (76,355) (27,664)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงาน 900,860 478,986

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (838,692) (685,763)
เงินให้สินเชื่อ (6,524,563) (4,995,339)
ลูกหน้ีจากการขายบัญชีลูกหนี้ 21,000 (21,000)
ทรัพย์สินรอการขาย 3,946 1,407
สินทรัพย์อ่ืน (87,695) (30,017)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก 6,339,732 2,412,968
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (205,956) 831,064
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 45,548 19,905
หนี้สินอื่น 69,567 33,539

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (276,253) (1,954,250)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (3,869,829) (5,315,293)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 4,123,317 6,351,308
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (37,495) (65,791)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 49 118
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (11,395) (19,510)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน     204,647 950,832

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 1,000,000

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน - 1,000,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (71,606) (3,418)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 513,178 516,596

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 441,572 513,178

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (3,051) (2,934)
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับช�าระหนี้ 80,144 180,950
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์  3,287 2,663
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,149 1,464
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1 ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ�ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จดทะเบยีนจัดตัง้เป็นบรษิทัจ�ากดัในประเทศไทย เมือ่วันที ่6 ตลุาคม พ.ศ. 2513  
และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการด�าเนิน
การจดัตัง้ธนาคารพาณชิย์เพือ่รายย่อยตัง้แต่วันที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 และได้เปิดด�าเนนิการเป็นธนาคารพาณชิย์เพือ่รายย่อย เมือ่วนัที่  
18 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิมชื่อ “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จ�ากัด (มหาชน)“ 
เป็น “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)” 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคาร ไทยประกันชีวิต เลขท่ี 123 ถนนรัชดาภิเษก และอาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 10 ชั้น 17 ชั้น 25 ช้ัน 26  
ชั้น 37 และชั้น 41 เลขที่ 121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ธุรกิจหลักของธนาคารคือ การให้บริการทางการเงิน ภายในขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

งบการเงินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายบัญชีที่ส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 การแสดงรายการในงบการเงินหลัก  
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแส
เงินสด) ได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส.21/2558 เรื่อง “การจัดท�าและ 
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2558

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบาย 
การบัญชีในล�าดับต่อไป

 สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินคือเงินบาท

 การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�าขึ้นตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผย 
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�าคัญต่องบการเงินใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
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 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง

 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ม ี
การปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคาร

 ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อธนาคาร มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้ก�าหนดให้มีความชัดเจนข้ึนเกี่ยวกับการปรับ
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชี 
ส�าหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ให้ชัดเจนข้ึน การปรับปรุงดังกล่าวให้ความ
แตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบที่
เก่ียวข้องกับการบริการที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการ
ที่ให้บริการด้านผู้บริหารส�าคัญแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซ่ึงกิจการต้องเปิดเผยจ�านวนเงิน
ที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส�าคัญ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้ก�าหนดค�านิยามให้ชัดเจนข้ึน  
ส�าหรับ “เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์” และ ก�าหนดค�านิยามแยกกันระหว่าง “เง่ือนไขผลงาน” และ “เง่ือนไขการบริการ”

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การวดัมลูค่ายตุธิรรมได้ก�าหนดให้ชดัเจนขึน้ เกีย่วกับข้อยกเว้น 
ในเรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 เรื่อง  
การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง
เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน
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 ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�าคัญและไม่มีผลกระทบต่อธนาคาร มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

    และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

    ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

    เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

    เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ก�าไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

    ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน
   (ปรับปรุง 2558)     ที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง  การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง  การร่วมการงาน
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
   (ปรับปรุง 2558)     อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
   (ปรับปรุง 2558)     หรือผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
   (ปรับปรุง 2558)
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)     และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)     การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)     (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ

    เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง  ข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)     เงินทุนขั้นต่�าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับ

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง  สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

ผู ้บริหารของธนาคารได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและ 
การตีความดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินที่น�าเสนอ
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 2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ม ี
การปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคารและยังไม่ได้น�ามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

 ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อธนาคาร มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้ 

- ความมีสาระส�าคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ท�าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็น 
รายการที่มีสาระส�าคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินงาน 

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจ�าเป็นต้องแสดงแยกจากกันหากเกี่ยวข้อง 
ต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการใช้การรวมยอด 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ�าเป็นต้องเรียงล�าดับตามล�าดับการแสดงรายการ 
ในงบการเงิน 

- รายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดย
แต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่16 (ปรบัปรงุ 2559) การเปล่ียนแปลงทีส่�าคัญคือ ได้ก�าหนดให้มคีวามชดัเจนข้ึนว่าการคิดค่าเสือ่มราคา 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้น้ันไม่เหมาะสม และแก้ไขขอบเขตให้พืชที่ให้ผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
ทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญคือ ได้ก�าหนดให้มีความชัดเจนข้ึนส�าหรับการเลือกใช ้
อัตราคิดลดส�าหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สินโดยพิจารณาจาก 
สกุลเงินของหนี้สินท่ีมีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นส�าคัญ ไม่ใช่พิจารณาจาก 
ประเทศที่หน้ีสินนั้นเกิดขึ้น

 ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�าคัญและไม่มีผลกระทบต่อธนาคาร มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�าคัญมีจ�านวนทั้งสิ้น 47 ฉบับ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารได้
ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความดังกล่าวจะไม่มี 
ผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินที่น�าเสนอ 

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)88 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



2.3 การรับรู้รายได้

 (ก) รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี้ ส�าหรับลูกหน้ีที่ค้างช�าระดอกเบี้ยเกิน
กว่าสามเดือนนับจากวันท่ีครบก�าหนดช�าระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการช�าระหนี้ โดยจะใช้เกณฑ์การรับช�าระเงินแทน และ
ธนาคารยังได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู ้ยืมที่ค้างช�าระดังกล่าวที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้ว 
ออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารจะรับรู้รายได้ตาม
เกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว

 (ข) รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยรับโอนลูกหนี้ (แฟ็กเตอริง)

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบ้ียจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงที่ผิดนัดช�าระ
นับแต่วันที่ครบก�าหนดช�าระเกินกว่าสามเดือนโดยจะใช้เกณฑ์การรับช�าระเงินแทน

ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบ้ียจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี  
เมื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารจะรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เม่ือลูกหนี ้
ได้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว

 (ค) รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่ง

รายได้จากการให้เช่าซ้ือและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามงวดที่ถึงก�าหนดช�าระด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายได้ดอกเบี้ย
จากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่ค้างช�าระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบก�าหนดช�าระรับรู้ตามเกณฑ์การรับช�าระเงิน

ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบี้ยจากการให้เช ่าซื้อและลิสซิ่งที่บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชี  
เมื่อลูกหนี้ เป ็นลูกหนี้ที่ค ้างช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารจะรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม ่
เมื่อลูกหนี้ได้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว

 (ง) รายได้ดอกเบี้ย ส่วนลดและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือตามเกณฑ์คงค้าง และรับรู้รายได้เงินปันผลเม่ือมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
ส่วนลดรับล่วงหน้าจากการซื้อลดตั๋วเงินและรายได้รับล่วงหน้าอื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

รายงานประจำาปี 2559    / 89หมายเหตุประกอบงบการเงิน



 (จ) ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู ้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายให้กับ 
ผู้ซื้อแล้ว

2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

 (ก) ค่าใช้จ่าย

ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 

 (ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มท�าสัญญาเช่าซ้ือและลิสซ่ิง

ธนาคารบันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกท�าสัญญาเช่าซ้ือและลิสซิ่งส�าหรับสัญญาเช่าซ้ือและลิสซิ่งที่ท�า
ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อและทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยแสดง 
การหักจากรายได้ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าซ้ือและลีสซิ่งตลอดอายุของสัญญา ส�าหรับสัญญาเช่าซื้อที่ท�าขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2551 ธนาคารบันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บของธนาคาร ทั้งนี้เป็น
ไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การจัดท�าและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งส์ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน

2.6 เงินลงทุน

 เงินลงทุนของธนาคารประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุนซ่ึงธนาคารได้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย  
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนดและเงินลงทุนทั่วไป

 เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุได้โดยง่ายที่ได้มาเพื่อถือไว้ในระยะส้ันและ
ธนาคารมีวัตถุประสงค์ที่จะขายเพื่อหาก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม ก�าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และก�าไรและขาดทุนจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์นี้
รับรู้เป็นก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารตั้งใจและสามารถถือไว้จนครบก�าหนด จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงใน 
ราคาทุนตัดจ�าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ตัดจ�าหน่าย 
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้นั้น

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)90 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



 ตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาดซ่ึงมีราคาตลาดที่ระบุได้โดยง่ายและไม่ได้จัดประเภทไว้เป็นหลักทรัพย์ที่จะถือ
จนครบก�าหนดหรือหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขายและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
จากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เป็นรายการในองค์ประกอบอื่นของ 
ส่วนของเจ้าของผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนจนกระทัง่มกีารจ�าหน่ายหลกัทรพัย์นัน้ไป โดยบนัทึกผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการจ�าหน่าย
เงินลงทุนดังกล่าวในก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก�าหนดและเงินลงทนุเผ่ือขายบนัทกึเป็นก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทุนใน 
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 เม่ือธนาคารประเมินว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า จะบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าเพ่ือรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าใน 
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยวิธี Settlement Date และค�านวณราคาทุนของเงินลงทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 ตราสารหนี้ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้อื่นที่ออกจ�าหน่ายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย มูลค่ายุติธรรมค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบัน
การเงินอ่ืนแล้วแต่กรณี

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเป็นก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท

2.7 เงินให้สินเชื่อ

 เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อแรกเร่ิมท�าสัญญา 
รอตัดบัญชี

 เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น

 รายได้รอตัดบัญชีแสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อของธนาคาร

2.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�าหนดให้ธนาคารพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายบัญชี
หรือรายลูกหนี้ก็ได้ โดยธนาคารเลือกพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ กล่าวคือ ธนาคารพิจารณา 
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จัดชั้นสินเช่ือทุกประเภทของลูกหนี้รายหนึ่งในระดับคุณภาพที่ต�่าสุดของลูกหนี้รายนั้น กรณีที่ไม่สามารถแยกวัตถุประสงค์การกู้ยืม
ได้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�าเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

 ธนาคารพิจารณาค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญข้ันต�่าตามหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเรื่อง แนวนโยบาย 
การประเมินหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ ได ้มาจากการช�าระหนี้การประกันการให้สินเชื่อหรือที่ ซ้ือมาจาก 
การขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย  
โดยอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ

 ธนาคารพิจารณากันเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่าตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดส�าหรับผลต่างของ 
ยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชี
กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ค�านึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนเพิ่มเติมจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในการปฏิบัติ
ตามสัญญาเงินกู้ยืม

 การตัดจ�าหน่ายหนี้สูญกระท�าตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

 หน้ีสูญที่ได้รับคืนบันทึกเป็นรายได้จากการด�าเนินงานอื่นในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.9 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหน้ี

 ธนาคารใช้วิธีในการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการช�าระหนี้ การลดเงินต้นและหรือดอกเบี้ยค้างรับ 
การรับโอนสินทรัพย์ และการรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหนี้

 ธนาคารบันทึกสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ได้รับโอนจากการช�าระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือส่วนได้
เสียที่ได้รับหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) หรือมูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) แล้วแต่มูลค่าใดจะ
ต�่ากว่า

 ในกรณีทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการช�าระหนี ้มลูค่ายุตธิรรมของเงินลงทนุในลกูหนีห้ลงัการปรบัโครงสร้างหนีค้�านวณจากมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และบันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดการปรับโครงสร้างหนี้

 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างหนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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2.10 ทรัพย์สินรอการขาย

 ทรัพย์สินรอการขายนอกจากรถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าท่ีต�่ากว่าระหว่างราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งถือตามราคา
ประเมินล่าสุดสุทธิจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย

 รถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าท่ีต�่ากว่าระหว่างจ�านวนเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับและภาษีมูลค่าเพิ่มที่น�าส่งกรมสรรพากรแล้วหรือ 
มูลค่ายุติธรรมของรถดังกล่าวสุทธิจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขาย โดยมูลค่ายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากราคาที ่
คาดว่าจะขายได้

 ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายเกิดการด้อยค่า ธนาคารจะรับรู้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 
ทั้งจ�านวน

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เม่ือมีการจ�าหน่ายโดยแสดงรวมอยู่ในรายได้จากการด�าเนินงานอื่น 
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.11 อาคาร อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุน
นั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และ 
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู ้ต้นทุนดังกล่าว 
เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าเส่ือมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10  ปี
 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3 - 5  ปี
 เคร่ืองตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 5  ปี
 ยานพาหนะ 5  ปี

 ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

 ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่าย
สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการตัดจำาหน่าย

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 
(ถ้ามี)

 ค่าตัดจำาหน่าย

 ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือตามอายุสัญญาคงเหลือ

 ค่าตัดจ�าหน่ายที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.13 สิทธิการเช่า

 สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ซ่ึงรายการแสดงเป็นสินทรัพย์อื่น

 การตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่า ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ซ่ึงมีอายุระหว่าง 3 - 20 ปี 

 ค่าตัดจ�าหน่ายที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.14 การบัญชีสำาหรับสัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งธนาคารเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  
ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ย
คงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินอื่น  
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ถือเป็นสัญญาเช่า
ด�าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพ่ิมที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
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2.15 ประมาณการหนี้สิน

 ธนาคารจะรับรู้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเมื่อ ธนาคารมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�าไว้ อันเป็นผล 
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และตามประมาณการจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

 
 ในกรณีที่ธนาคารคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน ธนาคารจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่า 

น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

 ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ ธนาคารก�าหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพัน
เหล่าน้ัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากร
เพื่อช�าระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต�่า  

 ธนาคารจะวัดมูลค่าของจ�านวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน�ามาจ่ายช�าระภาระผูกพัน โดย
ใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สิน 
ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.16 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

 โครงการสมทบเงิน

 ธนาคารมีกองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงบริหารจัดการโดย 
ผู้จัดการกองทุนท่ีเป็นหน่วยงานภายนอก โดยธนาคารและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก�าหนดไว้ซึ่งพนักงาน 
จะได้รับประโยชน์ดังกล่าวตามข้อบังคับของกองทุน

 กองทุนส�ารองเล้ียงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จ�านวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับพนักงานในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามงวดที่พนักงานได้ให้บริการ

 โครงการผลประโยชน์

 ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามข้อตกลงของการจ้างงาน การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ
พนักงานค�านวณโดยผู้เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Cost Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�านวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุ
งานและปัจจัยอื่น ๆ

 ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบัน
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�าไร
ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายงานประจำาปี 2559    / 95หมายเหตุประกอบงบการเงิน



 ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

2.17 เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑ์คงค้าง

2.18 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน คือ จ�านวนภาษีเงินได้ที่ธนาคารคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่า
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการค�านวณก�าไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่าง 
ชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ก�าไรทางภาษีจะมีจ�านวนเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวน้ันมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ีใน
รายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อก�าไรทางภาษีที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท�า
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมด 
มาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ธนาคารไม่ได้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับรายการค่าความนิยม

 ธนาคารค�านวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า 
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

 รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อธนาคารมีสิทธิตามกฎหมายในการน�าสินทรัพย์และ 
หนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและธนาคารตั้งใจจะช�าระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับช�าระสินทรัพย์และช�าระหน้ีสินใน
เวลาเดียวกัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษี
เดียวกัน

 ธนาคารแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับก�าไรหรือขาดทุนไว้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่น 
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ของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
ในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน

2.19 สำารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 การให้สิทธิ

 ธนาคารมีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระโดยการให้สิทธิได้รับหุ้นของธนาคารให้กับผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ธนาคารบันทึก
สิทธิในการได้รับหุ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการให้สิทธิด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ ณ วันประกาศให้สิทธิและสิทธิ 
ที่ให้กับผู้บริหารจะบันทึกในส่วนของเจ้าของ ราคาใช้สิทธิของหุ้นเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น ผู้บริหารสามารถใช้สิทธิได้เมื่อเข้าเงื่อนไข 
ที่ก�าหนดโดยธนาคาร

2.20 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

 ธนาคารค�านวณก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข้ันพืน้ฐานโดยการหารก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของจ�านวนหุน้สามัญ 
ที่ช�าระแล้วและออกจ�าหน่ายในระหว่างงวด

2.21 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

 สินทรัพย์จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับมาจากการขายและการขายนั้นต้องมีความเป็น
ไปได้สูงมาก สินทรัพย์นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจ�านวนที่ต�่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่า
ตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

3 การบริหารความเสี่ยง

3.1  ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

 กิจกรรมของธนาคารมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และความเสี่ยง
ด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารจึงมุ่งเน้น
ความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�าให้เสียหายต่อผลการด�าเนินงานทางการเงินของธนาคารให้เหลือ
น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 การจัดการความเสี่ยงด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ส่วนงานบริหารเงินของธนาคารจะช้ีประเด็น 
ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะก�าหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย  
ความเส่ียงการให้สินเชื่อ และใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง
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3.1.1 ความเส่ียงด้านเครดิต

 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญา ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามเงื่อนไข
และข้อตกลงตามเครื่องมือทางการเงิน ซ่ึงอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร ทั้งนี้ ความเส่ียงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท  
ทั้งธุรกรรมที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (On Statement of Financial Position) เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี 
ต๋ัวเงิน ตลอดจนธุรกรรมที่เป็นหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน เช่น หนังสือสัญญาค�้าประกันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงมูลค่าสูงสุดของ 
ความเสีย่ง คอืมูลค่าตามบัญชีของเครือ่งมือทางการเงินสทุธจิากส�ารองเผ่ือผลขาดทนุตามทีแ่สดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
และความเสี่ยงของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจากการค�้าประกันการกู้ยืมและอื่น ๆ

 ธนาคารก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติให้อยู่ภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสร้าง
องค์กร กระบวนการ และระบบงานด้านเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนหลักเกณฑ์ของทางการ

 ธนาคารก�าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนของการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ 
ความสามารถในการช�าระหนี้ การปฏิบัติการด้านสินเช่ือภายหลังการอนุมัติการทบทวนคุณภาพสินเชื่อ การติดตามคุณภาพ
สินเชื่อ และการปรับปรุงแก้ไขหนี้ของธนาคารอันจะป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต

 ธนาคารมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยการก�าหนดกระบวนการอนุมัติให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ  
(Check and Balance) ก�าหนดระดบัอ�านาจอนมุตัใิห้เป็นไปตามระดบัความเสีย่ง (Risk-based Authority) ก�าหนดหลกัเกณฑ์
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอ�านวยสินเชื่อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ก�าหนดนโยบายในการรับหลักประกัน 
ที่เหมาะสม 

3.1.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างและลักษณะของรายการ 
ในสินทรัพย์ และหนี้สินของธนาคาร นอกจากน้ียังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
รายการทางด้านสินทรัพย์และหน้ีสิน

 ธนาคารมีการก�าหนดการด�าเนินนโยบายปรับโครงสร้างฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต 
และให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบความเสี่ยงท่ีก�าหนด โดยมีการติดตามการเคล่ือนไหวของทิศทางดอกเบี้ยและพฤติกรรมของ
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเสี่ยงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ยงด้วย
ความถี่มากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีนัยส�าคัญโดยมีการจัดท�ารายงาน Repricing 
Gap เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest 
Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า

 นอกจากนีธ้นาคารมีการจ�าลองสถานการณ์การปรบัเพิม่หรอืลดอัตราดอกเบีย้ เพือ่บรหิารรายได้ดอกเบีย้สทุธใิห้มเีสถียรภาพ
ไม่ว่าทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
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 ธนาคารสรุประยะ เวลาครบก�าหนดของการเป ล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย ์และหนี้สินทางการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดังนี้

พ.ศ. 2559

เงินให้
สินเชื่อ ไม่มี

0-3 เดือน
3 -12  
เดือน 1-5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

ด้อย
คุณภาพ

ภาระ
ดอกเบี้ย รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,836,000 - - - - 452,874 2,288,874
เงินลงทุนสุทธิ 1,422,973 1,017,221 434,517 29,488 - 1,675 2,905,874
เงินให้สินเชื่อ* 25,828,943 1,229,650 3,297,696 2,413,709 1,513,860 - 34,283,858

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 24,645,874 4,879,437 3,379,793 - - - 32,905,104
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,069,122 536,407 112,867 74,264 - - 1,792,660
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 93,241 93,241

*  เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

พ.ศ. 2558

เงินให้
สินเชื่อ ไม่มี

0-3 เดือน
3 -12  
เดือน 1-5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

ด้อย
คุณภาพ

ภาระ
ดอกเบี้ย รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,174,203 12,952 4,188 - - 258,626 1,449,969
เงินลงทุนสุทธิ 1,306,832 834,129 937,757 80,572 - 5,488 3,164,778
เงินให้สินเชื่อ* 21,910,570 1,157,790 2,633,533 1,104,009 1,027,804 - 27,833,706
ลูกหน้ีจากการขายบัญชีลูกหนี้ 21,000 - - - - - 21,000

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 19,946,263 5,098,471 1,520,638 - - - 26,565,372
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,331,644 18,545 582,619 65,808 - - 1,998,616
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 47,693 47,693

*  เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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 ข้อมูลเบ้ืองต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีจ�าแนกตามอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

อัตราดอกเบ้ียคงที่ 7,930,772 6,082,622

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 26,353,086 21,751,084

รวม 34,283,858 27,833,706

 ธนาคารมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่ค�านวณ 
โดยถัวเฉลี่ยยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียส�าหรับปีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดังนี้

พ.ศ. 2559
ยอดคงเหลือเฉลี่ย จ�านวน อัตรา

สิบสองเดือน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเฉลี่ย
พันบาท พันบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  1,672,036  25,315 1.51
   เงินลงทุน  2,695,300  47,813 1.77
   เงินให้สินเชื่อ  30,296,062  2,645,600 8.73
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
   เงินรับฝาก  28,997,163  601,843 2.08
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  1,621,115  4,936 0.30

พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือเฉลี่ย จ�านวน อัตรา

สิบสองเดือน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเฉลี่ย
พันบาท พันบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 510,871 19,745 3.86
   เงินลงทุน 3,598,793 76,023 2.11
   เงินให้สินเชื่อ 25,246,419 2,019,375 8.00
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
   เงินรับฝาก 25,482,674 657,456 2.58
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,036,954 3,331 0.32
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3.1.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลให้มูลค่าของ 
ตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท�าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน 

 ธนาคารไม่มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

3.1.4 ความเสี่ยงด้านตราสารทุน

 การลงทุนในตราสารทุนธนาคารประกอบด้วยตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้

 เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน
สุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะแสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนและ 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6

3.1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเมื่อครบก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในอัตราต้นทุนและเวลาที่เหมาะสม  
ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร

 ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ 
หนี้สิน โดยการก�าหนดให้มีการควบคุมและติดตามสถานภาพของสภาพคล่องอยู่เป็นประจ�า
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 ตารางแสดงสินทรัพย ์ แล ะหนี้ สินทางการ เงินของธนาคารจ�าแนกตามระยะ เวลาที่ ครบก�าหนดของสัญญา  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2559

ไม่มีก�าหนด
เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี ระยะเวลา รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ 452,388 1,836,486 - - - - 2,288,874
เงินลงทุนสุทธิ - 1,422,973 1,017,221 434,517 29,488 1,675 2,905,874
   เงินให้สินเชื่อ* 583,321 2,621,272 891,630 6,536,818 23,650,817 - 34,283,858

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 22,322,422 2,323,451 4,879,437 3,379,794 - - 32,905,104
รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 726,122 343,000 536,407 112,867 74,264 - 1,792,660
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 93,241 - - - - - 93,241

*  เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

พ.ศ. 2558

ไม่มีก�าหนด
เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี ระยะเวลา รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ 258,758 1,174,278 12,951 4,195 - (213) 1,449,969
เงินลงทุนสุทธิ - 1,306,832 834,129 937,757 80,572 5,488 3,164,778
   เงินให้สินเชื่อ* 442,528 2,812,934 936,856 5,715,430 17,925,958 - 27,833,706

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 18,242,690 1,703,573 5,098,471 1,520,638 - - 26,565,372
รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงิน 1,066,644 265,000 18,545 582,619 65,808 - 1,998,616
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 47,693 - - - - - 47,693

*  เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)102 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



3.2 ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม

 เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของธนาคารจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ธนาคารจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซ้ือขายในตลาด 
มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง 
การเงินจะก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินของธนาคาร มีดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,288,874 2,288,874 1,449,969 1,449,969
   เงินลงทุนสุทธิ 2,905,874 2,913,530 3,164,778 3,174,219
   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 33,054,748 33,054,748 26,962,408 26,962,408

หนี้สินทางการเงิน
   เงินรับฝาก 32,905,104 32,905,104 26,565,372 26,565,372
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,792,660 1,792,660 1,998,616 1,998,616
   หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 93,241 93,241 47,693 47,693

 วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงินได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 6

4 ประมาณการและข้อสมมติฐานทางการบัญชีที่สำาคัญ

เพื่อให้การจัดท�างบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ  
ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีรายงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจ 
เกิดขึ้น ณ วันที่ตามรายงานและจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ�านวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินดังนี้

รายงานประจำาปี 2559    / 103หมายเหตุประกอบงบการเงิน



4.1 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งช้ีการด้อยค่าเกิดข้ึนและพิจารณาว่าเงินลงทุนมีการด้อยค่าเมื่อมูลค่ายุติธรรม 
ของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงต�่ากว่าราคาทุนอย่างมีสาระส�าคัญและอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาความมีสาระส�าคัญและระยะเวลา 
ความต่อเนือ่งนีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินจิของธนาคาร ในการใช้ดลุยพนิจิดงักล่าวธนาคารได้ประเมนิถึงความผันผวนของมลูค่ายุตธิรรมของ 
เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับความเสื่อมถอยในสถานะทางการเงินของผู้ออก 
หลักทรัพย์ และภาวะแวดล้อมการประกอบการในอุตสาหกรรมของผู้ออกหลักทรัพย์

4.2 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

 ธนาคารได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่าตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารได้
ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดยฝ่ายบริหารใช้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อบ่งช้ีท่ี 
ส่งผลทางลบต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้างรับของลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า 
จะได้รับจากลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ในกรณีที่คาดว่าแหล่งที่มาของการจ่ายช�าระหนี้จะเกิดจากการ 
ขายหลักประกัน ระยะเวลาของกระแสเงินสด ผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราการผิดนัด
ช�าระหน้ี ธนาคารมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ

4.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

 ธนาคารได้ประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้ลดลง โดยได้พิจารณาจากราคาประเมินและปัจจัยอื่นที่มีผลต่อราคา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและการถือครองทรัพย์สิน
ตลอดจนส่วนลดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 หากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายสูงกว่าประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน ธนาคารจะ 
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

 ธนาคารท�าการทบทวนมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ธนาคารจะท�าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสินทรัพย์นั้น

 หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ธนาคารจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุนและ 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)104 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



4.5 ประมาณการหนี้สิน

 ธนาคารต้องใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานหลายประการในการรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของรายการและสถานการณ์ท่ีท�าให้เกิดประมาณการหนี้สิน ความเป็นไปได้ของการสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการ 
จ่ายช�าระหนี้สินดังกล่าว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะจ่ายในอนาคต ทั้งนี้การพิจารณาได้ใช้ประสบการณ์และ
ข้อมูลที่มีอยู่ขณะที่จัดท�างบการเงิน โดยมีการทบทวนจ�านวนที่ประมาณการไว้อย่างสม�่าเสมอซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป
จากจ�านวนที่ประมาณการไว้

 ส�าหรับการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่พนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ธนาคารประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทางการเงิน เช่น อัตราคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนาคต  
อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ของสินทรัพย์โครงการ เป็นต้น และข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ เช่น อัตรามรณะ อัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน เป็นต้น การประมาณการดังกล่าวค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

4.6 มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรมคือจ�านวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินระหว่างบุคคลที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะแลกเปลี่ยน โดยมีการ
ต่อรองที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ธนาคารใช้วิธีการต่าง ๆ ในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงวิธีการที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของตราสารการเงินและตลาดการเงินที่ด�าเนินการอยู่

 ธนาคารใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรม ส�าหรับตราสารการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องส�าหรับตราสารการเงินลักษณะอื่น ธนาคารก�าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้อย่างแพร่หลายในตลาด  
รวมถึงการอ้างอิงกับราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 ธนาคารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน อย่างไรก็ตาม วิธีประมาณการและสมมติฐานที่ใช้ในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมยังคงเป็นการคาดการณ์ ดังนั้นการใช้วิธีการประมาณและหรือสมมติฐานในสภาวการณ์ที่แตกต่างกันออกไป 
อาจมีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณไว้

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุนนั้นเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของธนาคารเพื่อสร้าง 
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
ของทุน

ในการด�ารงไว้หรอืปรบัโครงสร้างของทุน ธนาคารอาจปรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุน้ การคืนทนุให้แก่ผู้ถือหุน้ การออกหุน้ใหม่  
หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

ธนาคารมีการด�ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้ตามกฎหมาย
ของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

รายงานประจำาปี 2559    / 105หมายเหตุประกอบงบการเงิน



6 มูลค่ายุติธรรม

6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

 ธนาคารใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้
ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ ธนาคารจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

 ในการน�าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ ธนาคารใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะ 
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม ซ่ึงได้ก�าหนดล�าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ข้อมูลระดับที่ 1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 
 ข้อมูลระดับที่ 2 : ข้อมูลอืน่นอกเหนอืจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมลูราคาตลาด)  

   หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�านวณมาจากราคาตลาด) ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
 ข้อมูลระดับที่ 3 : ข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มีดังนี้

พ.ศ. 2559

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 2,260,572 - 2,260,572
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 446,179 - 446,179

รวมหลักทรัพย์รัฐบาล - 2,706,751 - 2,706,751

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)106 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



พ.ศ. 2558

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 2,505,540 - 2,505,540
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 459,038 - 459,038

รวมหลักทรัพย์รัฐบาล - 2,964,578 - 2,964,578

 ไม่มีรายการโอนระหว่างล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด

 เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมบนงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีมีระยะเวลา 
ครบก�าหนดระยะสั้นหรือเมื่อทวงถามและมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่า 
ที่เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม  เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินสด เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากกระแสรายวันที่แสดง
ในรายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวันและหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดให้วัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติธรรม มีดังนี้ 

พ.ศ. 2559

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 2,288,874 - 2,288,874
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด - 205,059 - 205,059
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 33,054,748 - 33,054,748
รวมสินทรัพย์ - 35,548,681 - 35,548,681

หนี้สิน
เงินรับฝาก - 32,901,051 - 32,901,051
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 1,792,660 - 1,792,660
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - 93,241 - 93,241
รวมหนี้สิน - 34,786,952 - 34,786,952
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พ.ศ. 2558

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 1,449,969 - 1,449,969
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก�าหนด - 207,921 - 207,921
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - 26,962,408 - 26,962,408
รวมสินทรัพย์ - 28,620,298 - 28,620,298

หนี้สิน
เงินรับฝาก - 26,573,331 - 26,573,331
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 1,998,616 - 1,998,616
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - 47,693 - 47,693
รวมหนี้สิน - 28,619,640 - 28,619,640

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดเผย มีรายละเอียดดังนี้

 รายการระหว่างกันและตลาดเงินสุทธิ

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) คือ เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝากที่สถาบันการเงินอื่น และเงิน
ให้กู้แก่สถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบก�าหนดสั้นหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดย
ประมาณ

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) คือ เงินรับฝาก หรือเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยและจากสถาบันการเงินอื่น 
ที่มีระยะเวลาครบก�าหนดสั้นหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 

 มูลค่ายุติธรรม คือ มูลค่าที่ค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือสถาบัน
การเงินอ่ืนแล้วแต่กรณี

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

 มูลค่ายุติธรรม คือ มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคงค้างหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี โดยเงินให้สินเชื่อ 
ส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้บริหารประเมินแล้วว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้สินเชื่อมีความเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริงในตลาด

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)108 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



 เงินรับฝาก

 เงินรับฝาก คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจ�าหรือบัตรเงินฝาก โดยเงินรับฝากส่วนใหญ่มีระยะเวลา 
ครบก�าหนดระยะสั้นหรือเม่ือทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยที่ผู้บริหารประเมินแล้วว่าอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของเงินรับฝากมีความ 
เทียบเคียงกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงในตลาด ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีของเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากประจ�า
หรือบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก�าหนดไม่เกิน 1 ปี จึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และส�าหรับเงินฝากประจ�า
หรือบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก�าหนดเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรมค�านวณโดยการใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริงปัจจุบันของเงินฝากประจ�าที่มีอายุครบก�าหนดช�าระที่ใกล้เคียงกัน

 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

 หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เป็นหนี้สินประเภทเม่ือทวงถาม ดังนั้นมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 2

6.2.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทเผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่ซื้อขายในตลาดโดยค�านวณจากอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันท�าการ
สุดท้ายของงวด

6.2.2 เงินรับฝากวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 โดยเงินรับฝากประจ�าที่มีระยะเวลาการรับฝากเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรม
ค�านวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปัจจุบันของเงินฝากประจ�าที่มีอายุครบก�าหนดช�าระที่ใกล้เคียงกัน

7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ในประเทศ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย 367,299 336,000 703,299 203,304 770,000 973,304
ธนาคารพาณิชย์ 85,089 - 85,089 55,454 - 55,454
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1,500,000 - 1,500,000 400,000 - 400,000
สถาบันการเงินอ่ืน - - - - 21,343 21,343
รวม 1,952,388 336,000 2,288,388 658,758 791,343 1,450,101
บวก ดอกเบ้ียค้างรับ - 486 486 - 81 81
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - (213) (213)
รวม 1,952,388 336,486 2,288,874 658,758 791,211 1,449,969
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8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

8.1 จำาแนกตามประเภทของเงินลงทุน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

พันบาท พันบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,260,572 2,505,540
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 446,179 459,038
   รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 2,706,751 2,964,578

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ราคาทุนตัด

จ�าหน่าย
ราคาทุนตัด

จ�าหน่าย
พันบาท พันบาท

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 197,403 198,480
   รวมตราสารหน้ีที่ถือจนครบก�าหนด 197,403 198,480

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ราคาทุน ราคาทุน
พันบาท พันบาท

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 1,720 1,720
   รวมเงินลงทุนทั่วไป 1,720 1,720

รวมเงินลงทุนสุทธิ 2,905,874 3,164,778

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้น�าไปวางเป็นหลักประกัน (หมายเหตุ 24)

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)110 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



8.2 จำาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ครบก�าหนด ครบก�าหนด

1 ปี 1 ปี - 5 ปี
มากกว่า 

5 ปี รวม 1 ปี 1 ปี - 5 ปี
มากกว่า 

5 ปี รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,067,594 192,584 - 2,260,178 1,813,201 689,850 - 2,503,051

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 346,053 100,565 - 446,618 327,760 130,000 - 457,760

รวม 2,413,647 293,149 - 2,706,796 2,140,961 819,850 - 2,960,811

บวก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 539 (584) - (45) 852 2,915 - 3,767

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 2,414,186 292,565 - 2,706,751 2,141,813 822,765 - 2,964,578

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 26,548 141,367 29,488 197,403 - 117,908 80,572 198,480

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดสุทธิ 26,548 141,367 29,488 197,403 - 117,908 80,572 198,480

รวมตราสารหนี้ 2,440,734 433,932 29,488 2,904,154 2,141,813 940,673 80,572 3,163,058
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9 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

9.1 จำาแนกตามประเภทสินเชื่อ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

เงินเบิกเกินบัญชี 531,099 603,246
เงินให้กู้ยืม 28,924,207 21,459,042
ตั๋วเงิน 2,419,270 2,499,431

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 2,408,576 3,266,634

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 706 5,630

รวม 34,283,858 27,833,983
หัก  รายได้รอตัดบัญชี - (277)
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 34,283,858 27,833,706
บวก ดอกเบ้ียค้างรับ 167,565 141,848
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 34,451,423 27,975,554
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท. รายสินเชื่อ (675,452) (515,416)
เงินส�ารองส่วนเกิน (530,581) (360,731)
รวม 33,245,390 27,099,407
หัก  ค่าเผ่ือปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (190,642) (136,999)
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 33,054,748 26,962,408

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจ�านวน 1,514 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 1,028 ล้านบาท)  
ที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารได้โอนขายเงินให้สินเชื่อบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกในราคาสุทธิจากค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จ�านวน 107.65 ล้านบาท ธนาคารได้รับช�าระเงินครบถ้วนแล้วเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2559

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารได้โอนขายเงินให้สินเชื่อบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกสุทธิจากค่าเผ่ือหนี้สงสัย 
จะสูญและค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จ�านวน 3.73 ล้านบาท ก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการขายลูกหนี้จ�านวน 
31.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลูกหนี้จ�านวน 2.20 ล้านบาท ก�าไรจากการขายลูกหนี้สุทธิดังกล่าวจ�านวน 29.07 ล้านบาท  
แสดงรวมในก�าไรจากการขายบัญชีลูกหนี้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีเงินที่ยังไม่ได้รับช�าระจากการขายบัญชีลูกหนี้จ�านวน 21 ล้านบาท
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9.2 จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

เงินบาท - ในประเทศ 34,282,858 27,833,706
รวม 34,283,858 27,833,706

9.3 จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

พ.ศ. 2559

กล่าวถึง ต�่ากว่า
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 433,371 14,701 8,532 3,763 151 460,518
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 12,814,774 1,091,052 299,396 129,047 347,752 14,682,021
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 3,746,501 276,903 19,680 16,005 63,224 4,122,313
การสาธารณูปโภคและบริการ 5,184,930 416,792 31,345 52,083 104,416 5,789,566
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 3,309,586 467,782 63,906 61,892 147,512 4,050,678
อื่น ๆ 4,561,573 452,033 42,336 34,998 87,822 5,178,762
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 30,050,735 2,719,263 465,195 297,788 750,877 34,283,858

พ.ศ. 2558

กล่าวถึง ต�่ากว่า
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การเกษตรและเหมืองแร่ 270,165 5,217 - - 151 275,533
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 9,845,055 478,900 139,122 52,241 196,631 10,711,949
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 2,507,371 143,911 2,822 10,700 26,457 2,691,261
การสาธารณูปโภคและบริการ 3,716,814 296,738 31,492 19,162 88,872 4,153,078
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 3,636,271 402,034 69,505 50,116 185,750 4,343,676
อื่น ๆ 4,998,040 505,386 63,796 21,230 69,757 5,658,209
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 24,973,716 1,832,186 306,737 153,449 567,618 27,833,706
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9.4 จำาแนกตามประเภทการจัดชั้น

พ.ศ. 2559

ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้ใน
เงินให้สนิเชือ่และ ในการตัง้ค่าเผือ่ การตั้งค่าเผ่ือ ค่าเผื่อ
ดอกเบีย้ค้างรบั หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ

พันบาท พันบาท ร้อยละ พันบาท

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.
   - จัดชั้นปกติ 30,202,285 7,237,441 1 71,988
   - จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 2,735,279 665,625 2 7,649
   - จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 465,195 131,319 100 121,440
   - จัดชั้นสงสัย 297,788 121,281 100 111,243
   - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 750,876 383,673 100 363,132
   รวม 34,451,423 8,539,339 675,452
เงินส�ารองส่วนเกิน 530,581

1,206,033

พ.ศ. 2558

ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้ใน
เงินให้สนิเชือ่และ ในการตัง้ค่าเผ่ือ การตั้งค่าเผ่ือ ค่าเผื่อ
ดอกเบีย้ค้างรบั หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ

พันบาท พันบาท ร้อยละ พันบาท

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.
   - จัดชั้นปกติ 25,100,962 6,263,934 1 62,400
   - จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 1,846,788 512,160 2 7,210
   - จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 306,737 116,746 100 112,945
   - จัดชั้นสงสัย 153,449 73,628 100 71,805
   - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 567,618 265,221 100 261,056
   รวม 27,975,554 7,231,689 515,416
เงินส�ารองส่วนเกิน 360,731

876,147
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9.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 
สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญ  
ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
เงินต้น เงินต้น

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท) 1,513,860 1,027,804
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ) 4.42 3.69
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท) 889,222 569,898
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ) 2.59 2.05

9.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

จ�านวน ยอดคงเหลือตามบัญชี จ�านวน ยอดคงเหลือตามบัญชี
รายลูกหนี้ ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ รายลูกหนี้ ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

ราย พันบาท ราย พันบาท

ลูกหน้ีที่ได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 2,034 5,059,148 1,533 3,516,276

ลูกหนี้ทั้งสิ้น 33,602 34,283,858 20,975 27,833,706

 ลูกหน้ีที่ได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตามสัญญาใหม่ทั้งหมด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 9.68 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 10.40 ปี) 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ส�าเร็จแล้ว จ�านวน 191.97 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2558 : 142.82 ล้านบาท)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว มีการจัดชั้นดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
เงินต้น เงินต้น

พันบาท พันบาท

จัดชั้นปกติ 2,063,487 1,874,942
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 1,932,343 1,089,844
จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 328,272 123,962
จัดชั้นสงสัย 195,054 68,146
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 300,931 202,660
รวม 4,820,087 3,359,554

 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมียอดขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาจ�านวน 53.64 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2558 : 63.13 ล้านบาท)

9.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

พ.ศ. 2559

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 1,154,790 1,244,391 10,101 2,409,282
หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ - - - -
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
   ตามสัญญาเช่า 1,154,790 1,244,391 10,101 2,409,282
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (91,451)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 2,317,831
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พ.ศ. 2558

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 1,603,960 1,666,128 2,176 3,272,264
หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (151) - - (151)
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
   ตามสัญญาเช่า 1,603,809 1,666,128 2,176 3,272,113
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (79,803)
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 3,192,310

10 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2559

กล่าวถึง ต�่ากว่า สงสัย ส�ารอง
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดต้นปี  62,400  7,210 112,945  71,805  261,056 360,731  876,147 
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  9,727  2,761  8,653  39,438  148,902 169,850  379,331 
หนี้สูญตัดบัญชี  (139)  (4)  (158)  -    (221)  -    (522)
โอนออก  -    -    -    -    28  -    28 
ขายบัญชีลูกหน้ี  -    (2,318)  -    -    (46,633)  -    (48,951)
ยอดปลายปี 71,988  7,649 121,440  111,243  363,132 530,581 1,206,033 
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พ.ศ. 2558

กล่าวถึง ต�่ากว่า สงสัย ส�ารอง
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดต้นปี 51,865 9,680 79,453 93,863 285,609 249,413 769,883
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 10,763 (2,308) 33,578 (1,727) 141,130 111,318 292,754
หนี้สูญตัดบัญชี (228) (151) (86) (2,034) (5,995) - (8,494)
โอนออก - - - - (216) - (216)
ขายบัญชีลูกหน้ี - (11) - (18,297) (159,472) - (177,780)
ยอดปลายปี 62,400 7,210 112,945 71,805 261,056 360,731 876,147

11 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

ยอดต้นปี 136,999  73,865 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 53,643  63,134 
ยอดปลายปี 190,642 136,999

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)118 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



12 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ณ วันที่

1 มกราคม เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย 31 ธันวาคม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้
   อสังหาริมทรัพย์ 10,959 4,919 (2,232) 13,646
   สังหาริมทรัพย์ 2,555 75,225 (75,279) 2,501
รวม 13,514 80,144 (77,511) 16,147
หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (180) - - (180)
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 13,334 80,144 (77,511) 15,967

พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ณ วันที่

1 มกราคม เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย 31 ธันวาคม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้
   อสังหาริมทรัพย์ 4,750 6,858 (649) 10,959
   สังหาริมทรัพย์ 6,079 174,092 (177,616) 2,555
รวม 10,829 180,950 (178,265) 13,514
หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (180) - - (180)
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 10,649 180,950 (178,265) 13,334

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�าระหนี้ของธนาคารประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน 
ทั้งจ�านวน
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13 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า เครื่องตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง ประมาณการ และเครื่องใช้ คอมพิวเตอร์
อาคารเช่า รื้อถอน ส�านักงาน และอุปกรณ์ รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน 103,601 - 108,425 102,729 314,755
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (28,482) - (73,517) (77,115) (179,114)
ราคาตามบัญชีสุทธิ 75,119 - 34,908 25,614 135,641

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 75,119 - 34,908 25,614 135,641
การซื้อเพิ่มขึ้น  30,306 - 16,846  27,967   75,119  
การจ�าหน่ายออกไปสุทธิ  (315) - (1,090)  -   (1,405)
ค่าเสื่อมราคา  (11,541) -  (11,893)  (13,421)  (36,855)
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ  93,569 -  38,771  40,160  172,500 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน  133,592 -  124,181  130,696  388,469 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (40,023) -  (85,410)  (90,536)  (215,969)
ราคาตามบัญชีสุทธิ  93,569 -  38,771  40,160  172,500 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ  93,569 -  38,771  40,160  172,500 
การซื้อเพิ่มขึ้น 12,021 6,091 13,582 6,424 38,118
การจ�าหน่ายออกไปสุทธิ - - (36) - (36)
ตัดจ�าหน่ายสุทธิ (5,026) - (167) - (5,193)
รายการปรับปรุงสุทธิ (166) - 166 - -
ค่าเสื่อมราคา (13,465) (1,100) (14,340) (12,638) (41,543)
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 86,933 4,991 37,976 33,946 163,846

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 134,713 6,091 137,372 137,119 415,295
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (47,780) (1,100) (99,396) (103,173) (251,449)
ราคาตามบัญชีสุทธิ 86,933 4,991 37,976 33,946 163,846

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)120 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

สิทธิการใช้
โปรแกรม

สิทธิการใช้ ค่าธรรมเนียม คอมพิวเตอร์
โปรแกรม แรกเข้าบริการ ระหว่างการ

คอมพิวเตอร์ ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ พัฒนา รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน 87,439 32,621 40,518 160,578
หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (60,481) - - (60,481)
ราคาตามบัญชีสุทธิ 26,958 32,621 40,518 100,097

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 26,958 32,621 40,518 100,097
การซื้อเพิ่มขึ้น 11,253 - 11,819 23,072
การจ�าหน่ายออกไปสุทธิ - - (8,764) (8,764)
การตัดจ�าหน่าย (6,415) - - (6,415)
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 31,796 32,621 43,573 107,990

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน 98,692 32,621 43,573 174,886
หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (66,896) - - (66,896)
ราคาตามบัญชีสุทธิ 31,796 32,621 43,573 107,990

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 31,796 32,621 43,573 107,990
การซื้อเพิ่มขึ้น 6,095 - 5,985 12,080
รายการปรับปรุงสุทธิ 3,154 - (3,154) -
การตัดจ�าหน่าย (8,453) - - (8,453)
ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 32,592 32,621 46,404 111,617

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 107,941 32,621 46,404 186,966
หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (75,349) - - (75,349)
ราคาตามบัญชีสุทธิ 32,592 32,621 46,404 111,617

ธนาคารมีความจ�าเป็นต้องเป็นสมาชิกของบริการเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ เพ่ือให้สามารถร่วมใช้บริการร่วมเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ตลอดจน 
อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าของธนาคาร ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบริการเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์เป็นค่าแรกเข้าเพื่อให้ธนาคารมีสิทธิ 
ใช้บริการร่วมในระบบเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ดังกล่าวได้โดยไม่มีวันหมดอายุ
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรหรือขาดทุน ณ วันที่

1 มกราคม รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 80,801 36,155 - 116,956
ทรัพย์สินรอการขาย 36 - - 36
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10 (10) - -
ประมาณการหนี้สิน 6,762 3,153 276 10,191
ส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,398 685 - 3,083
อื่น ๆ 23 - 138 161
รวม 90,030 39,983 414 130,427

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (1,650) 1,103 - (547)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - (998) - (998)
อื่น ๆ (777) - 625 (152)
รวม (2,427) 105 625 (1,697)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 87,603 128,730

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)122 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ใน รายการที่รับรู้ใน ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรหรือขาดทุน ณ วันที่

1 มกราคม รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 61,274 19,527 - 80,801
ทรัพย์สินรอการขาย 36 - - 36
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1 9 - 10
ประมาณการหนี้สิน 7,317 2,695 (3,250) 6,762
ส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,713 685 - 2,398
อื่น ๆ 12 - 11 23
รวม 70,353 22,916 (3,239) 90,030

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (4,101) 2,451 - (1,650)
อื่น ๆ (1,499) - 722 (777)
รวม (5,600) 2,451 722 (2,427)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 64,753 87,603

16 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 9,720 10,746
ดอกเบี้ยและรายได้ค้างรับ 34,951 35,228
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 60,855 42,398
วัสดุสิ้นเปลือง 1,435 960
เงินมัดจ�าและเงินประกัน 36,941 30,356
ลูกหนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิส 5,216 5,110
ลูกหนี้อื่น 43,891 3,946
เงินทดรองจ่ายแทนลูกค้า 15,197 20,243
อื่น ๆ 14,927 21,262
รวมสินทรัพย์อื่น 223,133 170,249
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17 เงินรับฝาก

17.1 จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 150,706 151,306
ออมทรัพย์ 22,171,716 18,091,383
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 10,582,682 8,322,683
รวมเงินรับฝาก 32,905,104 26,565,372

17.2 จำาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินบาท 32,905,104 - 32,905,104 26,565,372 - 26,565,372
รวม 32,905,104 - 32,905,104 26,565,372 - 26,565,372

18 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ในประเทศ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย - 492,204 492,204 - 517,129 517,129
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 529,333 529,333 - 401,298 401,298
สถาบันการเงินอ่ืน 726,123 108,000 834,123 1,066,644 13,545 1,080,189
รวม 726,123 1,066,537 1,792,660 1,066,644 931,972 1,998,616

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)124 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



19 ประมาณการหนี้สิน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน 44,622 33,803
ประมาณการค่าร้ือถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 6,334 -
รวมประมาณการหนี้สิน 50,956 33,803

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ธนาคารมโีครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลังออกจากงานตามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงาน ซ่ึงจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ 
ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ มีดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ 33,803 36,581
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 8,272 12,952
ต้นทุนดอกเบ้ีย 1,163 522
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ - -
การวัดมูลค่าใหม่
   ผลก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ (1,746) 13
   ผลก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน 3,949 1,349
   ผลก�าไรและขาดทุนจากประสบการณ์ (819) (17,614)
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ 44,622 33,803

รายงานประจำาปี 2559    / 125หมายเหตุประกอบงบการเงิน



จ�านวนค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ มีดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 8,272 12,952
ต้นทุนดอกเบ้ีย 1,163 522
รวม 9,435 13,474

ข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลักการคณติศาสตร์ประกนัภยัทีใ่ช้ในการค�านวณภาระผูกพนัภายใต้โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 2.00 2.57
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (ร้อยละ) 5 5

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ่มข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

อัตราคิดลด ร้อยละ  1 ร้อยละ  1 ลดลง 
ร้อยละ  6.04

ลดลง 
ร้อยละ  6.33

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.82

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 7.18

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ  1 ร้อยละ  1 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.20

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.59

ลดลง 
ร้อยละ 5.62

ลดลง 
ร้อยละ 5.94

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว 
ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ 
ที่ก�าหนดไว้ค�านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)  
ในการค�านวณหน้ีสินบ�าเหน็จบ�านาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)126 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 7.42 ปี  (พ.ศ. 2558 : 8 ปี)

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :

น้อยกว่า 
1 ปี

ระหว่าง 
1 - 2 ปี

ระหว่าง 
2 - 5 ปี

เกินกว่า 
5 ปี รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 2,658 5,966 35,757 1,656,849 1,701,230
รวม 2,658 5,966 35,757 1,656,849 1,701,230

20 หนี้สินอื่น

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

เจ้าหน้ีกรมสรรพากร 4,631 9,019
เจ้าหน้ีซื้อทรัพย์สิน 5,886 5,010
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 126,536 85,816
เจ้าหน้ีอ่ืน 13,544 20,176
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 282,604 211,711
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10,864 7,913
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 8,799 6,378
อื่น ๆ 75,109 32,763
รวม 527,973 378,786

รายงานประจำาปี 2559    / 127หมายเหตุประกอบงบการเงิน



21 สำารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การให้สิทธิ

ธนาคารมอบสิทธิในการได้รับหุ้นของธนาคาร ให้กับผู้บริหารระดับสูงบางท่าน 

โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2557 ได้มมีตอินมัุตกิารให้สทิธกิบัผู้บรหิารระดบัสงูของธนาคารบางท่าน เพือ่ซือ้หุน้ 
ที่จดทะเบียนเพิ่มของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ�านวน 12.5 ล้านหุ้น อัตราการใช้สิทธ ิ
1 สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ผลตอบแทนทั้งหมดได้สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหากเกิดสถานการณ์ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้สิทธิที่ได้รับสิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้รับสิทธิ

ผูบ้รหิารใช้วธิไีบโนเมยีล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ผู้เชีย่วชาญ ราคาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของมลูค่า
สทิธ ิณ วนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2557 คอื 1.37 บาทต่อสทิธ ิอตัราผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเส่ียงค�านวณจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล 
ที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยท่ีมีอายุคงเหลือเท่ากับอายุท่ีคาดการณ์ของสิทธิ ค่าการคาดการณ์ ความผันผวนประมาณการโดยพิจารณาหลาย
ปัจจัย รวมถึงความผันผวนในอดีตของผู้อยู่ในธุรกิจและเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่เทียบเคียงได้
กับอายุคาดการณ์ของสิทธิ สมมติฐานของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล คือ ศูนย์เปอร์เซ็นต์

สิทธิในการได้รับหุ้นมีอายุคงเหลือ 2.25 ปี

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้สิทธิในการได้รับหุ้นของธนาคารจ�านวน 3.425 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2558 : 3.425 ล้านบาท)

22 ทุนเรือนหุ้น

จ�านวนหุ้น หุ้นสามัญ รวม
หุ้น บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 300,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000

การออกหุ้น 100,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 400,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
การออกหุ้น - - -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 400,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000

ในการประชุมวิสามัญประจ�าปีเมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากหุ้นสามัญจ�านวน  
312.5 ล้านหุน้ โดยมีมลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้สามัญจ�านวน 412.5 ล้านหุ้น โดยมมีลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท ธนาคารได้จดทะเบยีน
เพิม่ทนุดงักล่าวกบักระทรวงพาณชิย์ เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารได้รบัค่าหุน้ส�าหรบัหุน้สามญัจ�านวน 100 ล้านหุน้ โดยมีมูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)128 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



23 ทุนสำารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ทุนส�ารองน้ีไม่สามารถน�ามาจัดสรรเป็นเงินปันผลได้

24 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารมีเงินลงทุนหลักทรัพย์ที่ติดภาระและมีข้อจ�ากัด ดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

วางค�้าประกันการกู้ยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 250,000 334,000
วางค�้าประกันอ่ืน ๆ  1,012  1,012 
รวม 251,012 335,012

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 43,648 824
ภาระผูกพันอ่ืน
- การค�้าประกันอ่ืน ๆ  123,234 54,417
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน  255,010 307,180
รวม 421,892 362,421

รายงานประจำาปี 2559    / 129หมายเหตุประกอบงบการเงิน



25 เงินกองทุนที่ต้องดำารงไว้ตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุน คือการด�ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด�ารงเงินกองทุน 
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย

อัตราส่วนเงินกองทุน
พ.ศ. 2559 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

พันบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�าระแล้ว 4,000,000
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15,413
เงินส�ารองตามกฎหมาย 2,300
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร  (209,129)
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของและส�ารองอื่น ๆ  (22)
หัก  รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (66,970)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  (128,730)

   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 3,612,862 12.70

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 313,160
   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 313,160 1.10

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 3,926,022 13.80

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)130 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



อัตราส่วนเงินกองทุน
พ.ศ. 2558 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

พันบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�าระแล้ว 4,000,000
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 11,988
เงินส�ารองตามกฎหมาย 2,300
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร  (445,234)
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของและส�ารองอื่น ๆ 1,206
หัก  รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (43,196)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  (87,603)

   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 3,439,461 15.32

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 247,687
   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 247,687 1.10

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 3,687,148 16.42

ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุนส�าหรับธนาคารพาณิชย์และเรื่องหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ ่มทาง 
www.tcrbank.com ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

26 ฐานะและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

ธนาคารด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคาร โดยมีธุรกรรมในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น รายได้ ค่าใช้จ่าย 
ก�าไร สินทรัพย์และหนี้สิน โดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

รายงานประจำาปี 2559    / 131หมายเหตุประกอบงบการเงิน



27 รายได้ดอกเบี้ย

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 25,315 19,745
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 47,813 76,023
เงินให้สินเชื่อ 2,645,600 2,019,375
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 238,530 336,774
อื่น ๆ - 496
รวมรายได้ดอกเบ้ีย 2,957,258 2,452,413

28 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

เงินรับฝาก 601,843 657,456
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,936 3,332
เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุน
   เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 139,139 121,963
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 745,918 782,751

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)132 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



29 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน 2,621 1,154
รายได้ค่านายหน้า 199,234 128,018
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนายทะเบียน 4,345 5,005
อื่น ๆ 39,721 26,722
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 245,921 160,899

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการเกี่ยวกับบัตร ATM 10,808 11,002
ค่าธรรมเนียมและบริการทางงานทะเบียน 2,913 2,874
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการอื่น 56,163 34,421
รวมค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและบริการ 69,884 48,297

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 176,037 112,602

30 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 2,683 7,352
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,683 7,352

รายงานประจำาปี 2559    / 133หมายเหตุประกอบงบการเงิน



31 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ) (214) (2,812)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 404,593 348,616
ลูกหนี้อื่น 17,909 -
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 53,643 63,223
รวมหนี้สูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 475,931 409,027

32 ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีปัจจุบัน  120,246 55,944
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (40,088) (25,367)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80,158 30,577

ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีของธนาคารส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มียอดจ�านวนเงินท่ี 
แตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางบัญชีคูณภาษีของประเทศที่ธนาคารตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

จ�านวน จ�านวน
พันบาท อัตราร้อยละ พันบาท อัตราร้อยละ

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 406,579 141,265

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
   จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 81,316 20 28,253 20
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
   ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี (1,158) 2,324
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80,158 20 30,577 22

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)134 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักส�าหรับงบการเงินของธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 20 
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 22)

ภาษีเงินได้ที่ (ลด)/เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ก่อนภาษี ภาษี (ลด)/เพิ่ม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี (ลด)/เพิ่ม หลังภาษี
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ก�าไรจากมูลค่ายุติธรรม :
เงินลงทุนเผื่อขาย (3,813) 763 (3,050) (3,667) 733 (2,934)
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
   เมื่อเกษียณอายุ (1,384) 276 (1,108) 16,252 (3,250) 13,002
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (5,197) 1,039 (4,158) 12,585 (2,517) 10,068

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีปัจจุบัน  120,246 55,944
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (40,088) (25,367)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80,158 30,577

33 ภาระผูกพันในสัญญาเช่าดำาเนินงาน

ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าส�านักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรักษาข้อมูล โดยมีส่วนที ่
ครบก�าหนดช�าระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

ภายใน 1 ปี 147,519 133,487
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 109,824 89,401
หลังจาก 5 ปี 141 2,475

257,484 225,363

รายงานประจำาปี 2559    / 135หมายเหตุประกอบงบการเงิน



34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือ
กิจการน้ันมีอ�านาจควบคุมธนาคาร หรือถูกควบคุมโดยธนาคาร หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร รวมถึงบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจ
การลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียใน
สทิธอิอกเสยีงของธนาคารซึง่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญัเหนอืกจิการ ผู้บรหิารส�าคัญรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจน 
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีข้ึนได้ต้องค�านึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ 
ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

รายละเอียดของบริษัทผู้ถือหุ้นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไชยวรรณ จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ญาติสัมพันธ์ จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สุโขทัย แอสเสท จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท อินชัวร์แอนด์บียอร์นโบรกเกอร์ จ�ากัด ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท วี.ซี.สมบัติ จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ธนาคารมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี ้
ได้รับรู้ผลของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)136 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

รายได้ค้างรับ
กิจการที่เก่ียวข้องกัน - 3,266

เงินมัดจำาและเงินประกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  2,060 2,141
กิจการที่เก่ียวข้องกัน  6,858 6,882

เงินรับฝาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  526,569 1,028,958
กิจการที่เก่ียวข้องกัน  153,042 117,971
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการกลุ่มขึ้นไป
   และบุคคลที่เก่ียวข้อง 48,483 52,285

ดอกเบ้ียค้างจ่าย - เงินรับฝาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  34 22
กิจการที่เก่ียวข้องกัน  615 302
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการกลุ่มขึ้นไป
   และบุคคลที่เก่ียวข้อง 114 55

รายงานประจำาปี 2559    / 137หมายเหตุประกอบงบการเงิน



รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

ดอกเบี้ยจ่าย - เงินรับฝาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  1,927 1,449
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  3,728 2,272
กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการกลุ่มขึ้นไป
   และบุคคลที่เก่ียวข้อง 802 1,055

ค่าเช่าอาคาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  3,376 3,637
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  27,455 23,314

ค่าบริการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4,949 4,949

ค่าธรรมเนียมและบริการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  3,636 -
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  226 3,266

นโยบายราคา
ธนาคารก�าหนดราคาส�าหรับรายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
- ดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อและเงินรับฝากคิดตามราคาตลาด
- ค่าเช่าและบริการอาคารคิดจากอัตราท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการ

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)138 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



35 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการ

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญ มีดังนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท พันบาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น  110,182 86,624
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,323 3,092
ส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 3,425 3,425
รวม 116,930 93,141

36 กำาไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิส�าหรับปี
ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่อยู่ในระหว่างปี

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี (พันบาท) 326,421 110,688
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น) 400,000,000 350,684,932
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.82 0.32

37 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจ�านวน 
1,031.25 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมของธนาคารจ�านวน 4,125.0 ล้านบาท เป็น 5,156.25 ล้านบาท โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้น
สามัญจากหุ้นสามัญ จ�านวน 412.5 ล้านหุ้น เป็นจ�านวน 515.63 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุน
ตามแผนธุรกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนธนาคาร รวมถึงการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของธนาคารตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุ้น ทั้งนี้จะมีการน�าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ตามข้อบังคับของธนาคาร

รายงานประจำาปี 2559    / 139หมายเหตุประกอบงบการเงิน



ประเภทธุรกิจ  
เป็นสถาบนัการเงนิทีท่�าธรุกรรมภายในขอบเขตใบอนญุาตประกอบการ 
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 
ทุนจดทะเบียน  1,000,000,000  บาท 
ทุนช�าระแล้ว  1,000,000,000  บาท 
หุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว  100,000,000  หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว  ---ไม่มี --- 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  10  บาท 

ทุนจดทะเบียนในปี 2559
ทุนจดทะเบียน  4,125,000,000  บาท 
ทุนช�าระแล้ว  4,000,000,000  บาท 
หุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว  400,000,000  หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว  ---ไม่มี --- 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  10  บาท 

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของ 
ผู้สอบบัญชแีละเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจาก ธปท. ซ่ึง ธปท. ได้มหีนงัสอืที ่ฝกก. (02) 142/2559  
เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากส�านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

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

ความสัมพันธ์กับธนาคาร 
ผู ้สอบบัญชีที่ ได ้รับแต่งตั้งไม ่มีความสัมพันธ ์ ในลักษณะอื่นกับ 
ธนาคาร

ข้อมูลธนาคาร

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)140 ข้อมูลธนาคาร



สำานักงานใหญ่
เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สำานักธุรกิจรัชดาภิเษก
(อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก รถไฟฟ้าใต้ดิน 
สถานีศูนย์วัฒนธรรม)
123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วันเวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2697 5454

โทรสาร  0 2642 3112

สำานักธุรกิจเยาวราช (ตรงข้ามคลองถมเยาวราช)
222 - 224 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

วันเวลาทำาการ  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

วันเวลาทำาการ  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

วันเวลาทำาการ  ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 20.00 น.
โทรศัพท์ 0 2086 2211, 0 2086 5935-36

โทรสาร  0 2086 5934

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ห้องเลขที่ 173 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เลขที่ 55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ต.เสม็ด 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

วันเวลาทำาการ  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

วันเวลาทำาการ  ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์  0 2803 8488-92

โทรสาร  0 2803 8493

สาขางามวงศ์วาน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (ช้ัน 3)
ห้องเลขที่ 3 S-C 4B ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 
เลขที่ 30/39-50, 639 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

วันเวลาทำาการ  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

วันเวลาทำาการ  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

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์  0 3421 9695-8, 0 3427 1231-2
โทรสาร  0 3421 9699

สำานักงานสาขา

รายงานประจำาปี 2559   / 141ส�านักงานสาขา



สาขานครราชสีมา
1282/12-14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

วันเวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์  0 4434 2342, 0 4434 2688-90, 0 4425 1456

โทรสาร 0 4434 2665, 0 4434 2715

สาขาบางกะปิ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 
ห้องเลขที่ 2S-C13A ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น 
เขตคลองจั่น กรุงเทพฯ 10240

วันเวลาทำาการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2704 7500, 0 2704 7891-3
โทรสาร  0 2704 7894

สาขาพระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ห้องเลขที่ G04 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เลขที่ 160 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด�า 
เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150

วันเวลาทำาการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์  0 2416 1900, 0 2416 1688, 0 2416 1689

โทรสาร  0 2416 1901

สาขารังสิต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
(ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น 2 ฝั่งเซ็นทรัล)
ห้องเลขที่ PLZ.2.SHP030 ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
เลขที ่94 ถนนพหลโยธนิ ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธาน ี12130

วันเวลาทำาการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์  0 2958 5276-9
โทรสาร  0 2958 5377

สาขารามอินทรา ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ห้องเลขที่ S15 ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วันเวลาทำาการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์  0 2947 5656, 0 2947 5694-5, 0 2947 5681

โทรสาร  0 2947 5680

สาขาศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
(ชั้น 2 Banking Zone)
ห้องเลขที่ 2 C001 ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

วันเวลาทำาการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์  0 2787 1724, 0 2787 1725-6
โทรสาร  0 2787 1727

สาขาสมุทรปราการ
(หน้าตลาดสดวิบูลย์ศรี บริเวณท่าเรือข้ามฟากสมุทรปราการ)
66/9 ถนนศรีสมุทร ต.ปากน�้า อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270

วันเวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2730 9161-3, 0 2730 9160, 0 2702 7049-50

โทรสาร  0 2730 9159, 0 2347 0443

สาขาสมุทรสาคร
920/30 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

วันเวลาทำาการ 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, 0 3442 4520

สาขาสะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ (ทางเข้าลานจอดรถ 4) 
ปิดกิจการ ตั้งแต่วันที่ 25/08/2559

651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

วันเวลาทำาการ ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2522 7399, 0 2522 7395-7
โทรสาร  0 2522 7398

/     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน)142 ส�านักงานสาขา



สาขาห้วยขวาง (ใกล้สามแยกตลาดห้วยขวาง)
1998/4-5 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2692 9971-3
โทรสาร  0 2692 9982

สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร์
(อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21)
36/11 ชั้น G อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2261 9958-9
โทรสาร  0 2261 9957

สาขาอ้อมใหญ่ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
(ใกล้ทางเข้าลานจอดรถ ตรงข้ามเอ็มเค)
ห้องเลขที่ GJA 001/3 เลขที่ 17/17 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม 
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

วันเวลาทำาการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์  0 2431 2590-92

โทรสาร  0 2431 2589

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ถนนจันทน์
34 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2212 8670–1

โทรสาร  0 2212 8672

 
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งครุ
381/4 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2426 2663-4
โทรสาร  0 2426 2664

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางเขน-วัชรพล
2/18 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

วันเวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2347 0441-2
โทรสาร 0 2347 0443

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางแค
100/2 หมู่ที่ 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

วันเวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2413 3504-5
โทรสาร  0 2413 3503

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางกะปิ
171 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 2 แขวงคลองจ่ัน 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2377 2985-6
โทรสาร  0 2377 2940

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางขุนนนท์
21/45 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2433 7406-7
โทรสาร  0 2433 7408

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางบอน
701 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2415 5644-5
โทรสาร  0 2415 5646
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ประชานิเวศน์
3/1 ห้อง A1 ประชานิเวศน์ 1 สแควร์ 
โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2591 9180-2
โทรสาร  0 2591 9182

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พระราม 2
179/10 ถนนท่าข้าม แขวงแสมด�า 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
วันเวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2408 4850-1
โทรสาร  0 2408 4852

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มีนบุรี
ศูนย์การค้ามีนบุรี อาคารปลาตะเพียนทอง ชั้น 2
521/7 หมู่ที่ 18 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2540 0190-2
โทรสาร  0 2540 0193

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย รามคำาแหง
38 ซอยรามค�าแหง 37/1 (หมู่บ้านวิกรม์) 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2318 2673-4
โทรสาร  0 2318 4060

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลาดกระบัง
2654/39 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2327 0384–5

โทรสาร  0 2327 0386

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย วงเวียนใหญ่
388 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2437 8730-1
โทรสาร  0 2437 8732

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สุขุมวิท 101/1
1 ห้อง 101 ซอยวชิรธรรมสาธิต 23 ถนนสุขุมวิท 101/1 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2397 0736-7
โทรสาร  0 2397 0738

สำานักงานนาโนเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย ตลาดย่ิงเจริญ
651 ตลาดย่ิงเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

วันเวลาทำาการ  จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา  09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์  0 2347 0441-2
โทรสาร  0 2347 0443

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นนทบุรี
77/63 หมู่ที่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2526 8524-5
โทรสาร  0 2526 8525

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางใหญ่
89/4 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2595 0420-2
โทรสาร  0 2595 0423
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปากเกร็ด
121/23 ห้องเลขที่ PB 03 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2583 5615-6
โทรสาร  0 2583 5617

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปทุมธานี
24/159 ตลาดพูนลาภปทุมธานี ถนนปทุมธานี - กรุงเทพฯ 
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2581 1046-7
โทรสาร  0 2581 1048

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย รังสิต
81 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 3 ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2567 0060-2
โทรสาร  0 2567 0063

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลำาลูกกา
169/33 หมู่ที่ 3 ถนนล�าลูกกา ต.คูคต 
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2531 5236-7
โทรสาร  0 2531 5238

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางพลี
200/61 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2181 7971-2
โทรสาร  0 2181 7973

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พระประแดง
265/2 หมู่ที่ 17 ถนนนครเข่ือนขันธ์ ต.บางพึ่ง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 2464 2471-2
โทรสาร  0 2464 2472

ภาคเหนือ

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เชียงใหม่
265/4 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 5321 6238-9
โทรสาร  0 5321 6237

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เชียงราย
180/24 หมู่ที่ 12 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 5371 9056-7
โทรสาร  0 5371 9058

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เลย
83/2 ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 4281 5476-7
โทรสาร  0 4281 5478

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ขอนแก่น
381/49 หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 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

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 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

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 4249 0762-3
โทรสาร  0 4249 1545

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บุรีรัมย์
112 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์ 31000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 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

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 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

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 4351 6711, 0 4351 8237

โทรสาร  0 4351 8236

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สกลนคร
218/23 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 4271 2511, 0 4271 3404

โทรสาร  0 4271 6404

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สุรินทร์
142/4 ถนนสนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 4451 3232, 0 4451 3113

โทรสาร  0 4451 3233

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อุดรธานี
213 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4224 2555, 0 4224 1347-8
โทรสาร  0 4224 2504

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อุบลราชธานี
234/1 หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ 
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 4531 4421-2
โทรสาร  0 4531 4423

ภาคกลาง

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครสวรรค์
49/39 หมู่ที่ 5 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 5688 2133-4
โทรสาร  0 5688 2135
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ประตูนำ้าพระอินทร์
92/71-72 หมู่ที่ 7 ต.เชียงรากน้อย 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3535 4194, 0 3535 4235

โทรสาร  0 3535 4380

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิษณุโลก
371/8 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 5525 2804-5
โทรสาร  0 5525 2803

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลพบุรี
43/3 หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

วันเวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3677 6642-3
โทรสาร  0 3642 1992

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สระบุรี
173/39 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3622 0861-2
โทรสาร  0 3622 0863

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุพรรณบุรี
56/2 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3544 6548-9
โทรสาร  0 3552 3200

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อยุธยา
94/6 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3534 5666, 0 3534 5668

โทรสาร  0 3534 5667

ภาคตะวันออก

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย จันทบุรี
87/2 ถนนมหาราช ต.ตลาด 
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3932 1578-9
โทรสาร  0 3932 0809

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ฉะเชิงเทรา
560/3 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3851 2090-1
โทรสาร  0 3851 2092

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชลบุรี
112/36 หมู่ที่ 1 ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3828 6986-7
โทรสาร  0 3828 6985

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พัทยา
509/78 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3841 0234-5
โทรสาร  0 3841 0238
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง
144/49 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3862 2900-2
โทรสาร  0 3862 2904

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง-แกลง
99/9 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3867 7123, 0 3867 7102

โทรสาร  0 3867 7101

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีมหาโพธิ
633/28 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 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

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 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

วันเวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3724 7517-8
โทรสาร  0 3723 1572

ภาคตะวันตก

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เพชรบุรี
15 ถนนสุรินทร์ฤาชัย ต.ท่าราบ
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3240 1756-7
โทรสาร  0 3240 1758

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย แม่สอด
64/1 ถนนประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 5553 3673-4
โทรสาร  0 5553 3675

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กาญจนบุรี
250/2 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ 
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3451 5234, 0 3451 5317

โทรสาร  0 3451 5318

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชะอำา
388/23 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอ�า อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 76120

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3247 2773-4
โทรสาร  0 3247 2775

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางสะพาน
87/12 หมู่ที่ 1 ต.ก�าเนิดนพคุณ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3269 1176-7
โทรสาร  0 3269 1178
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ราชบุรี
286/34 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 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

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 3251 1657-8
โทรสาร  0 3251 1659

ภาคใต้

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กระบี่
238/11 ถนนมหาราช ต.ปากน�้า อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 
วันเวลาทำาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 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

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 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

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 7559 0411-2
โทรสาร  0 7559 0413

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ทุ่งสง
42/3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 7542 1085-6
โทรสาร  0 7542 0945

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครศรีธรรมราช
29/33 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 85000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 7534 3400-1
โทรสาร  0 7534 3402

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พัทลุง
230/4 หมู่ที่ 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 7460 6402, 0 7460 6404

โทรสาร  0 7460 6411

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ภูเก็ต
32/174 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 7635 5333

โทรสาร  0 7634 5845

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ภูเก็ต-ถลาง 
ปิดกิจการ ตั้งแต่วันที่ 22/12/2559

187/26 หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 7631 3484-5
โทรสาร  0 7631 3486
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุราษฎร์ธานี
159/27 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 7727 5678-79

โทรสาร  0 7727 5680

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หาดใหญ่
237/5 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันเวลาทำาการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์  0 7423 5345, 0 7422 0803

โทรสาร  0 7422 0804
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