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สารจาก
ประธานกรรมการธนาคาร

ธนาคารยังคงยึด
นโยบายการดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความระมัดระวัง
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สารจากประธานกรรมการธนาคาร



การด�าเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2557 มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในทุกด้าน ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก สินทรัพย์รวม  
ระบบงาน พนักงาน การบริหารจัดการ ตลอดจนคุณภาพสินทรัพย์ และความม่ันคง แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

จะมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากความตั้งใจของธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานที่ท�างานร่วมกันอย่างมีระบบ  
ทุ่มเทความสามารถ ก�าลังกายและก�าลังใจอย่างเต็มใจ อดทนและขยันขันแข็ง มีการพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนด หรือเกินกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด

ธนาคารยังคงยึดนโยบายการด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ยึดหลักธรรมาภิบาล มีศักยภาพ และรวดเร็ว จนท�าให ้

มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในการฝากเงินกับธนาคาร และพึงพอใจในการใช้ 
สินเชื่อ รวมถึงบริการทุกด้านที่ธนาคาร ธนาคารได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการพัฒนาศักยภาพและขยายสาขา 
เพ่ิมขึ้นในปี 2557 จ�านวน 1 สาขา และสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยจ�านวน 20 สาขา กระจายทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค 
ปัจจุบันมีสาขาและสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยรวมทั้งสิ้น 46 สาขา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสินเชื่อของธนาคารมากยิ่งขึ้นและ
ด้วยความรวดเร็วตามนโยบายของทางการและธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ธนาคารในการฝากเงินและใช้บริการทุกประเภทกับธนาคาร และ 
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านของธนาคารที่ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้ธนาคาร
มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในปีที่ผ่านมา และในอนาคตตามนโยบายและเป้าหมายของธนาคารต่อไป

(นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค)
ประธานกรรมการ

รายงานประจำาปี 2557
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สารจากประธานกรรมการธนาคาร



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารมีความได้เปรียบ
ด้วยความพร้อมของทีมงาน
ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง 
ความคิดสร้างสรรค์ 
การเติบโตที่รวดเร็ว 
ความคล่องตัว
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



แม้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าทายจากเสถียรภาพทางการเมือง ความอ่อนแอของเศรษฐกิจภายในประเทศ และการแข่งขันของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ค่อนข้างรุนแรง แต่ธนาคารไทยเครดิตสามารถสร้างผลประกอบการได้อย่างน่าภาคภูมิด้วยการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

Small is beautiful! ด้วยการเป็นธนาคารขนาดเล็ก มีความมุ่งมั่นจะผลักดันธนาคารไปสู่ทิศทางและบรรลุเป้าหมายธุรกิจอย่างดีที่สุด ธนาคาร 
มคีวามได้เปรยีบด้วยความพร้อมของทีมงานท่ีเป่ียมไปด้วยพลงั ความคดิสร้างสรรค์ การเตบิโตทีร่วดเรว็ ความคล่องตวั ปรบัปรงุพัฒนาระบบงาน 

ภายในให้สามารถสนับสนุนงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสิ่งส�าคัญที่สุด คือ การเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว ใกล้ชิด และ 
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันโดยปราศจากอุปสรรคของระบบการบริหารงานแบบองค์กรขนาดใหญ่

ธนาคารภูมิใจในผลงานของทีมงานตลอดปีที่ผ่านมา และความตั้งใจผลักดันผลงานในก้าวต่อๆ ไป อัตราการเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 20 ถือได้
ว่าสูงที่สุดของระบบธนาคารพาณิชย์ ด้วยความโดดเด่นของสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอัตราการเติบโตในปี 2557 มากกว่าร้อยละ 100 
ความส�าเร็จในการขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยอีก 25 สาขา ด้วยการควบคุมต้นทุนด�าเนินงาน พัฒนาศักยภาพของทีมขายให้ดีขึ้น ท�าให้ 
ผลงานเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 56 ขณะที่ธนาคารสามารถควบคุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่ก�าหนด และ
เพ่ิมอัตราส่วนเงินส�ารองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Reserve Coverage Ratio) เป็นร้อยละ 102

ธนาคารเป็นน้องใหม่ที่อยู่ในระยะเร่ิมต้นของการเข้าสู่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และการด�าเนินงานตามพันธกิจ ย่อมต้องมีความพยายามมากข้ึน  
ในปีนี้จะเป็นอีกปีที่มุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อเพื่อรายย่อย การขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยที่มีต้นทุนด�าเนินงานต�่า การสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดีขึ้น การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจแบบองค์รวม รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการใช้เครื่องมือระดับคุณภาพการปฏิบัติการ

ธนาคารขอขอบคุณทีมงานทุกท่านส�าหรับความตั้งใจ ความทุ่มเทด้วยใจรัก เพื่อร่วมสร้างธุรกิจและประสบความส�าเร็จไปพร้อมกัน ด้วยความ
ม่ันใจอย่างย่ิงว่าสามารถผลักดันผลประกอบการของธนาคารให้ประสบความส�าเร็จได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้

(นายวิญญู ไชยวรรณ) (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

นายวานิช ไชยวรรณ
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
 

ประธานกรรมการ

นายศิริชัย สาครรัตนกุล 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

นายวิญญู ไชยวรรณ  
 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย  
 

กรรมการ

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส  
 

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี 
 

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และ กำาหนดค่าตอบแทน

นายธีระพล ปุสสเด็จ
 

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายตัน จุน-ฮง  
 

กรรมการ และกรรมการสรรหา 
 และกำาหนดค่าตอบแทน

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา  
 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง



เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

ล�ำดับ	 ชื่อ-นำมสกุล	(ไทย)	 ช่ือ-นำมสกุล	(อังกฤษ)	 ชื่อต�ำแหน่ง	 ชื่อหน่วยงำน

	 1	 นำยวิญญู	ไชยวรรณ	 Mr.Winyou	Chaiyawan	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	

	 2	 นำยรอย	ออกุสตินัส	กุนำรำ	 Mr.Roy	Agustinus	Gunara	 กรรมกำรผู้จัดกำร	

	 3	 นำยสุจินต์	ศรีสุรำงค์กุล	 Mr.Suchin	Srisurangkul	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	 เครือข่ำย

	 4	 น.ส.สนันนำถ	กุลไพศำลธรรม	 Miss.Sanannart	Kulpaisantham	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	 สินเชื่อธุรกิจรำยย่อย

	 5	 นำยกิตติพันธ์	ศรีวรรณวิทย์	 Mr.Kittipant	Sriwannawit	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	 ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร

	 6	 นำยศรำวุธ	เศวตณรงค์	 Mr.Sarawooth	Savejnarong	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	 ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร

	 7	 นำยพรเทพ	เพิ่มพรพิพัฒน์	 Mr.Pornthep	Permpornpipat	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	 บริหำรควำมเสี่ยง

	 8	 นำยขจิตภูมิ	สุดศก	 Mr.Kajhitphome	Sudsok	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	 สินเชื่อธุรกิจธนกิจ

	 9	 นำยกมลภู	ปำลิภำพงศ์	 Mr.Kamolphu	Palephapong	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	 บริหำรเครือข่ำยสำขำสินเชื่อเพ่ือรำยย่อย

	 10	 นำยเดวิด	เจฟฟรีย์	สโตน	 Mr.David	Jeffrey	Stone	 ที่ปรึกษำ	 ปฏิบัติกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

	 11	 นำงกนิษฐศรี	บุญญศำสตร์พันธุ์	 Mrs.Kanitsri	Boonyasartpun	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 ทรัพยำกรบุคคล

	 12	 นำงศันสนีย์	วอร์ค	 Mrs.Sansanee	Warke	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 สื่อสำรองค์กร

	 13	 นำยรงค์	หิรัญพำนิช	 Mr.Rong	Hirunpanich	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 ตรวจสอบ

	 14	 น.ส.นรำ	แสงหิรัญวัฒนำ	 Miss.Nara	Sanghirundwathana	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 ก�ำกับและสอบทำนสินเชื่อ

	 15	 นำยสุขเกษม	จงมั่นคง	 Mr.Sukasem	Chongmankhong	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 สินเชื่อธุรกิจยำนยนต์

	 16	 นำงชัญญำนุช	ฉวีวงศ์	 Mrs.Chanyanuch	Chaveewong	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร

	 17	 น.ส.ดรรชนี	หมู่สุวรรณ	 Miss.Datchanee	Musuwan	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 วิเครำะห์กำรเงินและวำงแผนกลยุทธ์

	 18	 น.ส.พิมลพรรณ	รักพำณิชย์	 Miss.Pimonpun	Ruckpanich	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 ธุรกำร

	 19	 นำยโชดก	ธีระวิกสิต	 Mr.Chodok	Theerawigasit	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 สินเชื่อธุรกิจธนกิจ	3

	 20	 นำยสมชำย	รวีเรืองรอง	 Mr.Somchai	Raweeruengrong	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 สินเชื่อธุรกิจธนกิจ	5

	 21	 นำยธีรวุฒิ	สมบูรณ์	 Mr.Therawut	Somboon	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 สินเชื่อธุรกิจธนกิจ	7

	 22	 นำงยุวพร	ประเสริฐศรี	 Mrs.Yuwaporn	Prasertsri	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 สินเชื่อธุรกิจธนกิจ	9

	 23	 น.ส.ชนิดำ	ชำญมนูญ	 Miss.Chanida	Charnmanoon	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 พัฒนำผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ธุรกิจ

	 24	 นำยญำณพัฒน์	สุวิสิษฐ์	 Mr.Yanapat	Suvisit	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 วิเครำะห์สินเชื่อ

	 25	 นำงพิมลพรรณ	กิตติสุวรรณ์	 Mrs.Phimolphan	Kitisuwan	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 วิเครำะห์สินเชื่อ

	 26	 น.ส.อัจฉรำ	เรืองฉำย	 Miss.Achara	Ruangchay	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 วิเครำะห์สินเชื่อ

	 27	 นำยดุลยวิทย์	อินทปันตี	 Mr.Dulyavit	Intapantee	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 จัดกำรควำมเสี่ยง

	 28	 นำยทรงศักดิ์	มงคลประจักษ์	 Mr.Songsak	Mongkolprachak	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 ธุรกิจสัมพันธ์	กรุเทพฯ	ตะวันตก

	 29	 นำยฤทธิ์ณรงค์	ชำติทอง	 Mr.Ritnarong	Chatthong	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 ธุรกิจสัมพันธ์	กรุเทพฯ	ตะวันออก

	 30	 นำยสมยศ	แสงมณีเสถียร	 Mr.Somyos	Seangmaneesatien	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน

	 31	 นำงจรวยพร	สุวรรณสำคร	 Mrs.Jaruayporn	Suwanasakorn	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน

	 32	 น.ส.ณธษำ	สุระชีวะกฤต	 Miss.Natasa	Suracheewakrit	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 ปฏิบัติกำรกลำง

	 33	 นำยวิศิษฐ์	ธนวณิชย์กุล	 Mr.Visith	Thanawanichakul	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

	 34	 นำยวิบูลย์	อรุณเรืองศิริเลิศ	 Mr.Wiboon	Aroonreungsirilert	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

	 35	 นำยสุมิตร์	เศรษสระ	 Mr.Sumit	Sadsara	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 กฎหมำยและประเมินหลักประกัน
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รายงานประจำาปี 2557

เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร



นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ

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

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การถือหุ้นธนาคาร 

 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

• บริษัท จี สตีล จ�ากัด (มหาชน) (กรรมการและ
  กรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (ที่ปรึกษาประธานกรรมการ)

การถือหุ้นธนาคาร
 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท กู๊ดไชลด์ จ�ากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
• คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์  (ที่ปรึกษา)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



นายศิริชัย สาครรัตนกุล

การศึกษา 
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) / 
 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์  
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์  
• Financial Analysis & Policy / IMF-Institute
• Hubert H.Humphrey, Fellowship  
 Non-degree study / Boston and American  
 University
• International Board & Director Seminar / 
 Swedish Academy of Directors
• การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน /  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Certification Program รุ่น 23 / 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Financial Institutions Governance Program (FGP) /  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP) / 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
 ไม่ได้ถือหุ้น

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

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา 
• พาณชิยศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง)  
 สาขาการเงิน /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of International Management 
 สาขาการเงินระหว่างประเทศ / American  
 Graduate School of International 
 Management-Arizona, USA
• Director Certification Program (DCP) /  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) / 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท เซ็ปเป้ จ�ากัด (มหาชน)* (กรรมการอิสระ)
 (*เดิมชื่อ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จ�ากัด)  
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (กรรมการลงทุนอิสระ)
 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด  

• บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท อรุโณเทล จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

รายงานประจำาปี 2557
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ

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

การถือหุ้นธนาคาร 
 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
 ไม่มี

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส 

(Mr.Stephen Tirador Briones)
กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ

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

การถือหุ้นธนาคาร 

 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

• ING Bank N.V. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
• Netherlands -Thai  (Independent Board)
 Chamber of Commerce  

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา 
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 
 การเงินและการธนาคาร/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Business Administration
  (M.B.A.) / The Anderson School of UCLA
• Chartered Financial Analyst (CFA) / 
 CFA Institute
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่น 15) / 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การถือหุ้นธนาคาร 
 มีผู้เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 29.30
ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท วี.ซี.สมบัติ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ญาติสัมพันธ์ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ไทยคาร์ดิฟ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 
• บริษัท ไทยคุ้ม จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ไชยวรรณ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก  (กรรมการอิสระ)
 บริวเวอรี่ จ�ากัด 

• บริษัท เอส บี ไอ ไทย  (กรรมการอิสระ)
 ออนไลน์ จ�ากัด 

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

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

การถือหุ้นธนาคาร 

 ไม่ได้ถือหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

 ไม่มี

รายงานประจำาปี 2557
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



นายตัน จุน-ฮง (Mr.Tan Choon-Hong)
กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

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

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น



รายชื่อ สัดส่วนจำานวนหุ้นที่ถือ* เพิ่มขึ้น / ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายสามารถ  บูรณวัฒนาโชค ไม่มี ไม่มี -

นายธีระพล  ปุสสเด็จ ไม่มี ไม่มี -

นายศิริชัย  สาครรัตนกุล ไม่มี ไม่มี -

นายรันวีร์  เดวาน ไม่มี ไม่มี -

นางสาวกัลณิการ์  ตริยางกูรศรี ไม่มี ไม่มี -

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส ไม่มี ไม่มี -

นางสาวกฤษณา  อร่ามกุลชัย ไม่มี ไม่มี -

นายวิญญู  ไชยวรรณ 29.30 29.30 -

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา ไม่มี ไม่มี -

นายตัน จุน-ฮง ไม่มี ไม่มี -

   

*หมายเหตุ : สัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ถือซึ่งได้รวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และการถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ธนาคารท�าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี: ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นของกรรมการในปี 2557

รายงานประจำาปี 2557

19

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการในปี 2557



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) เป็นธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อยที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของธนาคาร
พาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให  ้

จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไขในการขออนญุาตจดัตัง้ธนาคารพาณชิย์ ลงวนัท่ี 23 มกราคม 2547 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

ที่เปิดด�าเนินการอยู่และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมยื่นขออนุญาตปรับสถานะ
เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการ
แข่งขันระหว่างสถาบันการเงินประเภทต่างๆ โดยธนาคารพาณิชย์เพื่อ
รายย่อยจะเน้นการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนรายย่อยและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

ตามประกาศ เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการท�าธุรกรรม
ของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย “ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย”  
หมายความว่า บริษัท (มหาชน) จ�ากัด ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการบริการแก่ประชาชนรายย่อย  
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีข้อจ�ากัดการประกอบธุรกิจ 

เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมอื่นที่ม ี

ความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

ท้ังนี้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่
จะให้บริการทางการเงินที่แตกต่าง โดยเน้นการให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่
ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นระบบโดยไม่ต้อง
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พึ่งพาการเงินนอกระบบ อันส่งผลต่อภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจของ
ลูกค้า ซึ่งการให้บริการสินเชื่อของธนาคารส่งผลให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น โดยธนาคารเน้นที่จะเป็นที่ปรึกษาในการท�าธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้า
รายย่อยที่มีความสามารถในการช�าระหนี้และมีความต้องการเงินทุน 

ระยะยาวเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด�าเนินธุรกิจให้สามารถ
แข่งขันในอุตสาหกรรมได้ 

ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) “ธนาคาร” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550 และในปี 2552 ได้ลงทุนเข้าซื้อกิจการบริษัท 
ธนบรรณ จ�ากัด โดยถือเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในปี 2556 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าการเพิ่มทุนจาก  
2,500 ล้านบาทเป็น 3,000 ล้านบาท จากการเข้ามาร่วมทุนของ 

กลุ ่ม Northstar เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธนาคารและรองรับ 

การเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ปี 2556-2558 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญส�าหรับธนาคาร  มีการ 

ลงทุนในธุรกิจหลัก รวมทั้งการขายธุรกิจที่ไม่ท�าก�าไร สินเช่ือธุรกิจเพื่อ 

รายย่อย และสนิเช่ือเอสเอม็อ ีเตบิโตและสร้างผลก�าไร และได้ชะลอการปล่อย 

สินเชื่อในธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ท�าก�าไรของธนาคาร   
สนิเชือ่ธรุกจิเพือ่รายย่อยในต่างจงัหวดัมกีารขยายตวั เนือ่งจากมกีารตัง้สาขา 

สนิเชือ่เพือ่รายย่อยในหลายพืน้ที ่และต้นทนุสาขาดงักล่าวอยูใ่นการควบคมุ 

มีการเพ่ิมเป้าหมายสินเช่ือเอสเอ็มอี โดยการเพ่ิมจ�านวนพนักงานขาย  
รับบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการขายและอนุมัติสินเชื่อ เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทีมอนุมัติสินเชื่อเอสเอ็มอี 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า 
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การประกอบธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารมผีลก�าไรเตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง สาเหตหุลกัมาจากการเตบิโตของสนิเช่ือหลักคือ สนิเช่ือธุรกจิรายย่อย (SB) และสนิเช่ือ 

เอสเอ็มอี  (SME) ซึ่งสร้างรายได้อย่างมากให้กับธนาคาร คุณภาพหนี้เสีย (NPLs) พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

ธนาคารมีนโยบายสร้างรากฐานและเติบโตในระยะยาว และสร้างความม่ันคงทางการเงิน โดยธนาคารได้มีการใช้กลยุทธ ์

ในการสร้างองค์กรให้เติบโตเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทย  
ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มท่ีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และกลางรวมถึงเล็กหลายแห่ง ไม่มีนโยบายการปล่อยสินเช่ือดังกล่าว  
ซึ่งธนาคารยังคงมองเห็นความส�าคัญของฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ที่จะเป็นแรงผลักดันต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

โดยธนาคารให้ความส�าคัญใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ บุคลากร ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบสารสนเทศและรูปแบบการปฏิบัติงาน)  
การสร้างแบรนด์ขององค์กรให้เข้าถึงกลุ ่มลูกค้ารายย่อย รวมถึงการขยายช่องทางสาขาโดยเฉพาะสาขาสินเชื่อเพื่อ 

รายย่อย ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นระบบโดยไม่ต้องพ่ึงพา 
การเงินนอกระบบอันส่งผลต่อภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจของลูกค้า ธนาคารเน้นที่จะเป็นที่ปรึกษาในการท�าธุรกิจให้กับ 

กลุ ่มลูกค้ารายย่อยที่มีความสามารถในการช�าระหนี้และมีความต้องการเงินทุนระยะยาวเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ในการด�าเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ 

ปัจจุบันธนาคารได้เปิดตัวสาขารูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด “สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย” เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของธนาคาร
ท่ีให้ความส�าคัญกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กซึ่ง ณ สิ้นปี 2557 ธนาคารมีสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยรวม 25 สาขาและ 
ยังคงมีแผนขยายการเปิดสาขาอย่างต่อเน่ืองท้ังในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมายและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น  

ธนาคารมีความได้เปรียบในการด�าเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเพื่อรายย่อย เนื่องจากเป็นธนาคารขนาดเล็ก ซ่ึงมีความยืดหยุ่น 

และปรับตัวได้เร็ว มีสาขา (Lending Branch) ส�าหรับให้สินเชื่อ และทีมงานขายที่เป็นมืออาชีพ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง  
จากการที่บริษัทแม่มีฐานะการเงินมั่นคง และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการให้บริการของธนาคาร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการการให้สินเช่ืออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ธนาคารยังมีโอกาสในการขยาย 

การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดสินเช่ือรายย่อยมีขนาดท่ีใหญ่เม่ือเทียบกับขนาดธุรกิจของธนาคาร  
โดยส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคารยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย ธนาคารจึงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ในอนาคต  
นอกจากนี ้ธนาคารขนาดใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจกบัสนิเชือ่ธุรกจิรายย่อยมากนัก เนื่องจากยังเป็นตลาดขนาดเล็ก ดังนั้น คู่แข่ง
ของธนาคารส่วนใหญ่จึงเป็นธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก  

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการรายย่อย 

ในธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเพิ่มขีด
ความสามารถและโอกาสให้แก่ธุรกิจของตนเอง เพียงแค่มีสินทรัพย์ไม่ว่า
จะเป็นบ้าน อาคาร สถานประกอบการ ห้องชุด ที่ดินเปล่า หรือทองค�า ก็
สามารถน�ามาใช้เป็นหลักประกันเพื่อใช้ขอสินเชื่อได้ โดยผลิตภัณฑ์สินเช่ือ
ธุรกิจรายย่อยสามารถแบ่งลักษณะของวงเงินสินเชื่อได้ 2 ประเภท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี

• วงเงินสินเชื่อประเภทวงเงินกู้ (Term	Loan)	

 -  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย (สูงสุดไม่เกิน 90% ของ 

  ราคาประเมิน)
 -  ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี
• วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุสัญญาปีต่อปี

สินเชื่อรถแลกเงิน
ด้วยบรกิารสนิเชือ่รถแลกเงิน เพ่ิมความสะดวกทางการเงินในเรือ่งค่าใช้จ่าย 

ส่วนตัว หรือส�าหรับครอบครัว เพียงท่านเป็นเจ้าของรถ ขับมาหาเรา  
พร้อมสมุดทะเบียนรถยนต์ที่ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย ทุกสาขา 
ได้เงินสด รถยังมีใช้ อนุมัติฉับไว เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

• วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินกลางของธนาคาร
• ระยะเวลากู้สูงสุด 72 เดือน 
• อัตราดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก (Effective	Rate)

 

1.  สินเชื่อคนค้าขาย
2.  สินเชื่อรถแลกเงิน
3.  สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง
4.  สินเชื่อทองแลกเงิน
5.  สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก
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ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่า)
อยากมีรถบ้าน รถมือสอง รถเก่า ไม่ยากอย่างที่คิด ด้วยบริการสินเชื่อ 

เช่าซื้อรถยนต์ ท่ีมอบบริการสินเชื่อรถยนต์ (รถเก่า) รูปแบบใหม่ ให้คุณ 

เป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆ ผ่อนสบายๆ เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ด้วยบริการสินเชื่อ 

รถยนต์รูปแบบใหม่ ให้คุณผ่อนรถได้เหมือนผ่อนบ้าน มีเงินมาก ช�าระ 
ค่างวดมาก เงินต้นลด ดอกเบี้ยลด ค่างวดหมดไว “ปิดบัญชีก่อนก�าหนด 

ได้ส่วนลดดอกเบ้ียมากกว่า” 
บริการให้เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (รถเก่า) ดังนี้

• วงเงินสูงสุด 90% ของราคารถยนต์ (ราคาประเมินรถยนต์ที่
ธนาคารก�าหนด)

• รถยนต์ใช้แล้ว อายุรถยนต์สูงสุด 12 ปี 
• การให้เช่าซื้อมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือน – 72 เดือน
• ประเภทรถยนต์ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู ้
• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective	Rate)        

สินเชื่อทองแลกเงิน
เงินด่วน ทองช่วยคุณได้ รับวงเงินสูง ปลอดภัยได้คืนครบ
วงเงินสินเชื่อ

• วงเงินสินเชื่อเอนกประสงค์ประเภทเงินกู้ รับเงินทันที
• วงเงินสูง 1,000 - 10,000,000 บาท 
 • ดอกเบี้ยต�่า
 • ปลอดภัย

 

สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง
สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการกิจการร้านทองท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง ต่อยอด ให้สูงยิ่งขึ้น เพียงคุณ 

น�าทองค�าแท่งหรือทองรูปพรรณท่ีสะสมไว้มาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน
ในการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการด�าเนินธุรกิจของคุณ  
ไม่ว่าจะเพ่ิมเงินลงทุน เพ่ิมผลก�าไร หรือต่อยอดธุรกิจ

สินเชื่อ SME
สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารพร้อม
ให้การสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจด้วยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุน 
ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม  
ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายตรงใจคุณ

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
บริการทางการเงินส�าหรับผู ้ประกอบการที่ต ้องการเงินหมุนเวียนใน
ธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น โดยคุณสามารถเบิกถอนใช้วงเงิน 

จากบัญชีกระแสรายวันได้อย่างสะดวกสบายด้วยเช็คส่วนตัว เพื่อเพิ่ม 

ความคล่องตัวในการช�าระค่าสินค้า วัตถุดิบ หรือค่าบริการอื่นๆ ของ 

ธุรกิจลูกค้า

วงเงินกู้ระยะส้ัน (Short Term Loan)
บริการด้านการเงินที่ช ่วยเพ่ิมสภาพคล่องและความสะดวกสบายแก ่

ผู ้ประกอบการที่ต ้องการเงินลงทุนหมุนเวียนและเงินทุนส�าหรับการ 

ด�าเนินงานในธุรกิจ ส�าหรับการจัดหาวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง สินค้าและ
บริการ ลูกหนี้การค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด�าเนินธุรกิจ

วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)
บริการทางการเงินส�าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องการแหล่งเงินทุนส�าหรับใช้
ในการลงทุนในธุรกิจ หรือขยายธุรกิจส�าหรับเช่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร 
โรงงาน หรืออาคารส�านักงาน โกดังสินค้า ค่าเคร่ืองจักร หรือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการโอนย้ายวงเงินจากสถาบันการ
เงินเดิม

วงเงินรับซื้อลดต๋ัวเงิน (Clean Bill Discount)
บริการทางการเงินส�าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงินส�าหรับหมุนเวียน
ในธุรกิจ ในลักษณะการรับซ้ือลดตั๋วเงินประเภทต่างๆ โดยธนาคารจะหัก
ส่วนลดรับล่วงหน้าทันที

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ

วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)
• หนังสือค�้าประกัน (Letter of Guarantee) บริการของธนาคาร

ส�าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหนังสือจากธนาคาร เพ่ือค�้าประกัน
ต่อหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคล
ท่ัวไปส�าหรับสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ

• การอาวัล (Aval) บริการของธนาคารส�าหรับผู ้ประกอบการที่
ต้องการให้ธนาคารค�้าประกนัการช�าระเงนิตามตัว๋เงนิ เช่น ตัว๋สญัญา 

ใช้เงิน (P/N) เป็นต้น
• การรับรองตั๋วแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคารส�าหรับ

ผู้ประกอบการที่ต้องการให้ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามตั๋วเงิน
• เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ (Domestic 

Letter of Credit) เป็น Letter of Credit ที่ธนาคารออกให้ตาม
ค�าขอของผู้ขอเปิด Letter of Credit ผูกพันต่อผู้รับประโยชน์ 
(Beneficiary) ท่ีอยู่ในประเทศ ในการเรียกให้ธนาคารผู ้เปิด  
(Issuing Bank) ช�าระเงิน หรือรับรองการช�าระเงินตามตั๋วแลกเงิน 

และเอกสารการค้าโดยมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่
ก�าหนด

สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อแบบเช ่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เครื่องจักร-เครื่องมือ 

(Hire Purchase) ประหยัดดอกเบี้ย
• ดอกเบี้ยคงที่ คิดแบบลดต้นลดดอก
• ช�าระเงินก้อนปิดสัญญาก่อนก�าหนดได้ ไม่ค�านวณดอกเบี้ยระยะ

เวลาที่เหลืออยู่ท�าให้จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า

บริการสินเชื่อแบบเช่าซื้อ
เป็นบริการเพ่ือรองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ หรือเป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกัน เหมาะส�าหรับ
เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อสินทรัพย์ท่ีผู้ซื้อไม่ต้องการลงทุนเงินก้อนและ
ต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเมื่อครบสัญญา

ประโยชน์
• ไม่ต้องลงทุนซ้ือทรัพย์สินด้วยเงินสด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพ

คล่องของกิจการ
• ไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก
บริการสินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก เป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์หรือหอพักให้เช่า ทั้งกู ้เพื่อ 

ก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักใหม่บนที่ดินของตนเอง ปรับปรุงอาคาร 

สิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีอยู ่ หรือ Refinance วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน 

การเงินเดิม หรือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอพาร์ทเมนท์-หอพัก
โดยถือเป็นบริการที่สมบูรณ์ครบวงจร ด้วยข้อเสนอดีๆ ที่แตกต่างดังนี้

• พิจารณารวดเร็ว
• วงเงินค่าก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักได้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่า

งานก่อสร้าง
• มีรูปแบบของวงเงินที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการ
• มีวงเงินสินเชื่อเพื่อการตกแต่งภายใน
• การผ่อนช�าระที่สอดคล้องกับรายได้
• ระยะเวลาผ่อนช�าระนานสูงสุด 15 ปี

รายงานประจำาปี 2557
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ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

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

รายอื่นดังน้ี

กลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ (Structured Deposit)
กลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ารายย่อย เพ่ิมทางเลือกในการออม และเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยแก้
ปัญหาทางการเงินให้กับลูกค้าได้ ทั้งในเรื่องการสร้างวินัยในการออมเงิน  
แต่ยังคงความคล่องตัวในการเบิกใช้ยามฉุกเฉิน พร้อมอัตราดอกเบี้ยสูง  
โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เงินฝากปกติ
ทั่วไป เป็นการผสมผสานจุดเด่นของบริการฝากประจ�ากับออมทรัพย์ไว้
ด้วยกัน เพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เช่น 
มีการจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า การจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ให้อัตราดอกเบี้ย
ในอัตราพิเศษ เป็นต้น

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เพ่ิมค่า
ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจ�า แต่ยังคงได้รับความ
คล่องตัวสูงแบบเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าด้วยดอกเบ้ียรับรายเดือน 
สะดวกฝาก ถอนได้ทุกวัน ไม่มีข้อจ�ากัด ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ย
มาก สามารถฝากผ่านไปรษณีย์ ไทยด้วยบัตรเงินฝากทันใจ พร้อม 

เบิกใช้สะดวกผ่านบัตร ATM 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ิมค่าทันใจ : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

ที่ ให ้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวให ้กับลูกค้า  
พร้อมรับดอกเบ้ียในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจ�า และสามารถบริหาร
ภาระภาษีได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได  ้

หลายขนาด ตั้งแต่ 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 
บาท 400,000 บาท 500,000 บาท และ 600,000 บาท ซึ่งสามารถเลือก
ระยะเวลาการรักษายอดการฝาก 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน หรือ 12 เดือน 
ได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการฝาก
อย่างเต็มที่ พร้อมความคล่องตัวแบบเงินฝากออมทรัพย์ สามารถถอน
ก่อนระยะเวลาที่ก�าหนดได้ โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ปกติ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพ่ิมค่า : บัญชีที่ให้ความคล่องตัวกับผู้ฝากและ
นักธุรกิจที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนเป็นประจ�า ทั้งสะดวก และปลอดภัยในการ
เบิกถอนเงินด้วยเช็ค  และตรวจสอบธุรกรรมผ่านใบแจ้งรายการเดินบัญชี 
(Statement) ที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน  
จึงหมดห่วงเรื่องการบริหารผลตอบแทนแบบเดิมโดยการโอนเงินระหว่าง
บัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน

1.  เงินฝากปลอดภาษี
2.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
3.  เงินฝากประจำา
4.  เงินฝากออมทรัพย์ เพิ่มค่าทันใจ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี : บัญชีเงินฝากที่กระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการ
ออมให้กับลูกค้ารายย่อยให้มีเงินก้อนง่ายๆ เพียงฝากเงินด้วยยอดท่ีเท่าๆ 
กันทุกเดือน ตามระยะเวลาการเลือกฝากที่ 24 เดือน หรือ 36 เดือน ด้วย
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีตลอดระยะเวลาฝาก และรับดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนด 
โดยได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มท่ีในการออมเงิน สามารถฝากผ่านไปรษณีย์ไทยด้วยบัตรเงินฝากทันใจ

กลุ่มเงินฝากแบบปกติทั่วไป (General Deposit)
นอกจากผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ ธนาคารยังคงมุ่งให้บริการทุกกลุ่มลูกค้า
ด้วยบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
ทุกช่วงวัย โดยเป็นบัญชีที่รองรับธุรกรรมใช้จ่ายหมุนเวียน เพื่อการเก็บ
ออมหรือเพ่ือการใช้จ่ายตามความต้องการทางการเงินของลูกค้า

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่มีสมุด
คู ่ฝากใช้เป็นหลักฐานในการรับฝากเงินเพื่อท�าธุรกรรมฝาก ถอนหรือ
โอน เหมาะส�าหรับบุคคลที่ต้องการออมเงินระยะสั้น และมีการหมุนเวียน
ใช้จ่ายประจ�า สะดวก คล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยบัตร ATM สามารถใช้ควบคู่ไป
กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น บริการหักบัญชีเงินฝาก
อัตโนมัติเพ่ือช�าระค่าสินค้าและบริการต่างๆ

บัญชีเงินฝากประจ�า : เป็นบัญชีเงินฝากประจ�าที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงในอัตรา
ที่แน่นอนตลอดระยะเวลาการฝาก ลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลากหลาย
รูปแบบ และระยะเวลาตามที่ต้องการ ทั้งรูปแบบสมุดคู่ฝาก (Passbook) 
โดยสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู ้เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ทางการเงินได้อีกด้วย 

บัญชีเงินฝากประจ�าประเภทสมุดคู่ฝาก (Passbook) : บัญชีเงินฝากประจ�า
เป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ลูกค้าสามารถเลือกฝากได้
ตั้งแต่ 3 เดือน - 36 เดือน เมื่อครบก�าหนดธนาคารจะค�านวณดอกเบี้ยใน
แต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่ก�าหนด พร้อมทั้งฝากต่อโดยอัตโนมัติให้
ในระยะเวลาเดียวกันหากลูกค้ายังไม่มาถอนเงินฝาก

บัตรเงินฝาก : บัญชีเงินฝากประจ�าในรูปแบบตราสารทางการเงินที่เรียกว่า  
“บัตรเงินฝาก” พร้อมรับดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอนตลอดระยะเวลา
การฝาก และจ่ายดอกเบี้ยให้รายเดือน ลูกค้าสามารถเลือกฝากได้ตั้งแต่  
3 เดือน - 36 เดือน โดยสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวทางการเงินได้อีกด้วย

ในปี 2557  ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการฝากเงิน 
อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อตอกย�้าแบรนด์ธนาคารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าเงินฝากรายใหม่ด้วย อาทิ

โปรโมช่ันเงินฝากพิเศษส�าหรับลูกค้าที่ซ้ือประกันชีวิตผ่านสาขาธนาคาร 
ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ และบัญชีเงินฝากประจ�า
พิเศษ ระยะเวลา 3 เดือน ซ้ือคู่กับประกันชีวิต โปรโมชั่นส่งเสริมวินัยในการ
ออมแก่ลูกค้ารายย่อย ได้แก่ บัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ 36 เดือน 

โปรโมชั่นพิเศษเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ ได้แก่  
เงินฝากออมทรัพย์เพ่ิมค่าทันใจพิเศษ เปิดปั๊บ...รับดอกเบ้ียไปเลย ที่ม ี

ระยะเวลารักษายอดฝากและยอดฝากที่หลากหลายให้ลูกค้าสามารถ
เลือกได้ตามความต้องการ โปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย
ดี๊ดี 2.5% ต่อปี และโปรโมชั่นฝากประจ�าพิเศษดอกสวย...ส่งท้ายปี 2557 
โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่ โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาเดอะมอลล์ บางแค 
เพื่อสร้างฐานลูกค้า และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 

รายงานประจำาปี 2557
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ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน
(กองทุนรวม)

ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)
การลงทนุในกองทนุรวม เป็นทางเลอืกในการบรหิารเงนิลงทนุอกีรปูแบบหนึง่ 
ทีม่คีวามเสีย่งมากกว่าการฝากเงนิกบัธนาคาร โดยอาจจะได้รบัผลตอบแทน 

ทีม่ากกว่าเงนิฝากได้  ซึง่ตัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2555 เป็นต้นมา การออมเงิน 

ในรูปการฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพียง 
50 ล้านบาท และจะมีผลไปจนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 หลังจากนั้น 

จนถึง 10 สิงหาคม 2559 ความคุ้มครองจะเหลือเพียง 25 ล้านบาท และ 
1 ล้านบาท ต้ังแต่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้ามี 
ช่องทางการบริหารเงินโดยจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพในจุดบริการเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ในปี 2552 ธนาคารจึงขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0022-01 และ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วย
ลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ปัจจุบัน ธนาคารเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
หน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ตอบสนอง
การลงทุนของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และมีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือก
ลงทุนได้หลากหลาย รวมถึงสามารถบริหารพอร์ตของลูกค้าได้อย่างครบ
วงจรอย่างต่อเน่ือง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก กลุ่มลูกค้าเงินฝากของธนาคาร การจัดแบ่ง 
กลุ่มลูกค้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และระดับความสามารถใน
การรับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า  

ลักษณะผลิตภัณฑ์การลงทุน ประเภทกองทุนที่น�าเสนอให้ลูกค้าเงินฝาก 
แบ่งตามตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของส�านักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ 
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) : กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีก�าหนดช�าระเงินต้นเมื่อทวงถาม 

หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุน
ที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยง
ต�่าที่สุด เหมาะส�าหรับการลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง

กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund)  : กองทุนรวม 

ที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของ
ธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตลอดจนหุ้นกู้ของภาคเอกชน 

กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ทั้งนี้ 
เพราะตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่มีความสม�่าเสมอ 
นอกจากนี้ แม้ว่าราคาตราสารหนี้อาจมีความผันผวนขึ้นลงตามสภาวะ
ตลาด แต่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ก็ยังผันผวนไม่มากเท่ากับตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)  : กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุนประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอื่นๆ โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน 
ก.ล.ต. ก�าหนด คือ โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ เมื่อผู้จัดการกองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว เงินทุนส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะน�าไปใช้ลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เช่น เงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือ
จะน�าเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได้ 

กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะส�าหรับผู ้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง 
เนื่องจากเป็นการน�าเงินไปลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีความผันผวนของ
ราคาหรือมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วย
เช่นเดียวกัน

กองทุนรวมแบบผสม (Balanced Fund) : กองทุนรวมที่สามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก 
ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะส�าหรับ
ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
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กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) : กองทุนรวมที่
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท
เช่นเดียวกับกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารทุน ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝาก ตราสารหนี้ 
ตราสารทุน หรือตราสารอ่ืนๆ จึงข้ึนอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการ
กองทุนตามสภาวะตลาดในขณะน้ันๆ กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะส�าหรับ 

ผู้ลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) : 
กองทุนรวมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเงินที่ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุน
ภายในประเทศไทยไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะกับผู ้ลงทุนท่ีต้องการจะกระจายการลงทุน
ไปในประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนแตกต่างจากการลงทุน
ในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจในความเสี่ยง
ของกองทุนรวม FIF ท่ีจะมีมากข้ึนและแตกต่างจากกองทุนรวมที่ลงทุน 

ในประเทศ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) : กองทุนรวมที่
เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้ลงทุน
สถาบันท่ีจะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน หรือ 
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษี
เงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) : กองทุน
รวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล  
เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ส�าหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่า 
การลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพได้รับการยกเวันภาษีเงินได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
พึงประเมิน หรือ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุน
ในกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ แล้ว
แต่กรณี

รายงานประจำาปี 2557
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02  29 เมษายน 2557 

เป ิดด�า เ นินการสาขาสินเชื่อ เพื่อรายย ่อย 
สุราษฎร์ธานี เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 
ล�าดับที่ 6 ท่ีต้ังเลขท่ี 157/27 ถนนศรีวิชัย  
ต�าบลมะขามเต้ีย อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จั งหวั ดสุ ร าษฎร ์ ธ านี  8 4000  ปร ะธ าน 

ในพธิเีปิด คุณรอย ออกสุตนิสั กนุารา กรรมการ 

ผูจ้ดัการ ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ�ากดั  
(มหาชน) พร้อมด้วย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขา 

สินเชื่อเพื่อรายย่อย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  
ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด

03  19 พฤษภาคม 2557 

เป ิดด�า เ นินการสาขาสินเชื่อ เพื่อรายย ่อย 

บางเขน เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�าดับที่ 7  
ท่ีตั้งเลขที่  2/18 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 ประธาน 

ในพิธีเปิด โดยคุณจิรภัทร ยูล ผู ้อ�านวยการ 

สินเชื่อเพื่อรายย่อยกรุงเทพและปริมณฑล  
ร่วมด้วยผู้บริหารธนาคาร

เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี 2557

04  23 พฤษภาคม 2557 
เป ิดด�า เนินการสาขาสินเชื่อ เพื่อรายย ่อย 

สกลนคร เป็นสาขาสนิเช่ือเพ่ือรายย่อย ล�าดบัที ่8  
ทีต่ัง้เลขที ่218/23 ถนนรฐัพฒันา ต�าบลธาตเุชงิชมุ 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 
ประธานในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขา 

สินเชื่อเพ่ือรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

05  30 พฤษภาคม 2557 
เป ิดด�า เนินการสาขาสินเชื่อ เพื่อรายย ่อย 

เพชรบรุ ีเป็นสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ล�าดับที่ 9  
ที่ตั้งเลขที่ 15 ถนนสุรินทร์ฤาไชย ต�าบลท่าราบ  
อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000  
ประธานในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขา 
สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

และเจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

การเปิดทำาการ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย

การเปิดทำาการ
สาขาธนาคาร 

 01  18 มกราคม 2557 
เปิดด�าเนินการสาขาเดอะมอลล์ บางแค เป็น
สาขาธนาคาร ล�าดับที่  20 ที่ตั้งเลขที่  275 
อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ห้องเลขท่ี  
3S-R2-3B ชั้นที่ 3 หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
10160  ประธานในพิธีเปิด คุณสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล  
รองกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารไทยเครดิต  
เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด

30

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)

เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี 2557
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06  29 พฤษภาคม 2557 
เป ิดด�า เนินการสาขาสินเชื่อ เพื่อรายย ่อย
นครศรีธรรมราช เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย  
ล�าดับที่ 10 ที่ตั้งเลขที่ 29/33 ถนนพัฒนาการ- 

คขูวาง ต�าบลท่าวัง อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ประธานในพิธี
เปิด โดย คณุกมลภ ูปาลภิาพงศ์ ผูช่้วยกรรมการ 

ผู ้ จั ด ก า ร บ ริ ห า ร เ ค รื อ ข่ า ย ส า ข า สิ น เ ชื่ อ 

เพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด
 

07  30 พฤษภาคม 2557 

เปิดด�าเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยชลบุรี 
เป็นสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ล�าดับที่ 11 ที่ตั้ง 
เลขท่ี 112/36 ม.1 ถนนพระยาสัจจา ต�าบลเสม็ด  
อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประธาน 

ในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ 

เพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

08  24 มิถุนายน 2557 
เป ิดด�า เนินการสาขาสินเชื่อ เพื่อรายย ่อย 

หัวหิน เป็นสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ล�าดับท่ี 12  
ที่ตั้งเลขที่ 11/194 ถนนเพชรเกษม ต�าบลหัวหิน  
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110  
ประธานในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขา 

สินเชื่อเพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

09  27 มิถุนายน 2557 
เปิดด�าเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยภูเก็ต 
เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�าดับที่ 13 ที่ตั้ง
เลขท่ี 32/174 ถนนพูนผล ต�าบลตลาดเหนือ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ประธานใน 

พิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู ้ช่วย
กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ 

เพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

10  30 มิถุนายน 2557
เปิดด�าเนินการสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อยเลย 
เป็นสาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ล�าดับที่ 14 ที่ตั้ง 
เลขที่  83/2 ถนนเจริญรัตน์ ต�าบลกุดป่อง 
อ�าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 ประธาน
ในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ 

เพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและ 
เจ ้าหน้าท่ีธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

11  27 กรกฎาคม 2557 
เปิดด�าเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยภูเก็ต-
ถลาง เป็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�าดับที่ 15  
ที่ตั้งเลขที่ 187/26 หมู่ที่ 1 ต�าบลเทพกระษัตรี 
อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประธานใน
พิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู ้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ 

เพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและ 
เจ้าหน้าท่ี ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

31

รายงานประจำาปี 2557
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12  30 กรกฎาคม 2557 

เปิดด�าเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยบุรีรัมย์ 
เป ็นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�าดับที่  16  
ที่ตั้งเลขที่ 112 ถนนจิระ ต�าบลในเมือง อ�าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ประธาน
ในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ 

เพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด 

13  15 สิงหาคม 2557 

เปิดด�าเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยชะอ�า 
เป็นสาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ล�าดับที่ 17 ที่ตั้ง 
เลขที่ 388/23 ถนนเพชรเกษม ต�าบลชะอ�า 
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 76120 ประธาน
ในพิธีเปิด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ์ ผู้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการบริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อ 

เพื่อรายย่อย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

20

เหตุการณ์อื่น 18 มิถุนายน 2557

32

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)

เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี 2557



14  21 สิงหาคม 2557
เปดดาํเนินการสาขาสินเช่ือเพ่ือรายยอยขอนแกน
เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 18 ที่ตั้ง
เลขที่ 381/49 หมูที่17 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 ประธานใน
พิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพ่ือรายยอย พรอมดวยคณะผู บริหารและ
เจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

15  19 กันยายน 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอยพัทยา 
เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 19 ที่ตั้ง
เลขที ่509/84 หมู 9 ถนนสขุมุวิท ตาํบลหนองปรอื 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ประธาน
ในพิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพ่ือรายยอย พรอมดวยคณะผู บริหารและ
เจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

16  25 กันยายน 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเช่ือเพ่ือรายยอยกาญจนบุรี 
เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 20 ที่ตั้ง
เลขท่ี 250/2 ถนนแสงชโูต ตาํบลบานเหนอื อาํเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
ประธานในพิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขา
สินเช่ือเพ่ือรายยอย พรอมดวยคณะผูบริหาร
และเจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

17  14 ตุลาคม 2557
เปดดําเนินการสาขาสนิเช่ือเพ่ือรายยอยหาดใหญ 
เปนสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ลําดับที่ 21 ที่ตั้ง
เลขท่ี 237/5 ถนนศภุสารรงัสรรค ตาํบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 ประธาน
ในพิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพ่ือรายยอย พรอมดวยคณะผู บริหารและ
เจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

18  17 ตุลาคม 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเช่ือเพ่ือรายยอยสุรินทร 
เปนสาขาสนิเช่ือเพ่ือรายยอย ลาํดบัที ่22 ทีต่ัง้เลข
ที่ 142/4 ถนนสนิทนิคมรัฐ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000 ประธาน
ในพิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพ่ือรายยอย พรอมดวยคณะผู บริหารและ
เจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

19  30 ตุลาคม 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเช่ือเพ่ือรายยอยระยอง-
แกลง เปนสาขาสินเช่ือเพ่ือรายยอย ลําดับที่ 23 
ที่ตั้งเลขท่ี 99/9 ถ.สุขุมวิท ตําบลทางเกวียน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ประธานใน
พิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพ่ือรายยอย พรอมดวยคณะผู บริหารและ
เจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

20  14 พฤศจิกายน 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเช่ือเพ่ือรายยอยระยอง-
ปลวกแดง เปนสาขาสนิเชือ่เพือ่รายยอย ลาํดบัที ่24 
ที่ตั้งเลขที่ 499/3 หมู 5 ตําบลปลวกแดง อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประธานใน
พิธีเปด โดย คุณกมลภู ปาลิภาพงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการบริหารเครือขายสาขาสินเชื่อ
เพ่ือรายยอย พรอมดวยคณะผู บริหารและ
เจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

21  20 พฤศจิกายน 2557
เปดดําเนินการสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอยอยุธยา 
เปนสาขาสินเชื่อเพ่ือรายยอย ลําดับที่ 25 ที่ตั้ง
เลขที่  94/6 หมู   6  ตําบลไผ ลิ ง  อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13000 ประธานในพิธีเป ด โดย คุณกมลภู 
ปาลิภาพงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการบริหาร
เครือขายสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย พรอมดวย
คณะผูบริหารและเจาหนาที่ ธนาคารไทยเครดิต 
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) รวมพิธีเปด

เหตุการณอื่นๆ
25 มกราคม 2557 งานประชุมใหญ บมจ.
ไทยประกนัชีวติ จดัข้ึน ณ ศนูยการประชมุอิมแพค็ 
เมืองทองธานี บมจ.ไทยประกันชีวิต ธนาคาร
ไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต รวมต้ังบูธ
ประชาสัมพันธ และ จัดกิจกรรมใหแกพนักงาน
และผูแทนขาย ที่เขารวมการประชุมใหญผูขาย
ไทยประกันชีวิต ประจําป 2557 ซึ่งธนาคารฯ ได
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ
ดานตางๆ พรอมกับกิจกรรมรวมสนุกชิงรางวัล
แกผูที่เขารวมการประชุมครั้งนี้

18 มถินุายน 2557  นายวิญู ไชยวรรณ ประธาน
เจาหนาทีบ่รหิาร ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอย 
จํากัด (มหาชน) และ นาย มิทซึจิ โคโนชิตะ 
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) (“GL”) ไดรวม
ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน บริษทั ธนบรรณ จาํกัด 
ณ ที่ทําการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
โดยตอมา ธนาคารไดโอนขายหุนทั้งหมดใหแก 
GL เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยมีผลเปน
การยกเลิกกลุมธุรกิจทางการเงินในวันเดียวกัน

19 กรกฎาคม 2557 รวมจัดกิจกรรม วันแหง
เกียรติยศ บมจ.ไทยประกันชีวิต ธนาคาร
ไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะบริษัทในกลุมไทยประกันชีวิต รวมต้ังบูธ
ประชาสัมพันธ และ จัดกิจกรรมใหแกพนักงาน
และผู แทนขาย ที่ประสบความสําเร็จในการ
สรางยอดขาย ใหแก บริษัท ไทยประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งภายในงาน ธนาคารฯ ไดจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ
ดานตางๆ พรอมกับกิจกรรมรวมสนุกชิงรางวัล
แกผูที่เขารวมงาน

28 กันยายน 2557  ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือ
รายยอย จาํกดั (มหาชน) รวมจัดกจิกรรม เนือ่งใน
งาน Thailand SME Expo 2014 25-28 
กนัยายน ณ ศนูยการประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภายในงานมีการตั้งบูธกิจกรรม ประชาสัมพันธ
พรอมตั้งโตะใหคําปรึกษาผลิตภัณฑ และบริการ
ดานตางๆ ของธนาคาร พรอมกับกิจกรรมให
ผูเขารวมชมงาน ไดรวมสนุกลุนรับของที่ระลึก
กับธนาคาร

รายงานประจําปี 2557
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เหตุการณสําคัญในรอบป 2557



เศรษฐกิจไทยป 2557 และแนวโนมป 2558
ในป 2557 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความผันผวนและแรงกดดันท้ังจาก
ปจจัยภายในและนอกประเทศ โดยปจจัยภายในประเทศไดแก ปจจัยความ
ไมแนนอนทางการเมืองในครึ่งปแรกทําใหมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐชะลอหลายโครงการใหญออกไปและมีผลตอการบริโภคภาค
ประชาชน การลงทุนของผูประกอบการรวมทั้งปญหาหน้ีครัวเรือนท่ีเพ่ิม
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในครึ่งปหลังของป 2557 
เริ่มมี เสถียรภาพทางการเมืองและมีการอนุมัติ โครงการเบิกจ าย
งบประมาณตางๆ ทางภาครัฐ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจทั้งระดับประชาชน
และโครงสรางของประเทศ ซึ่งสรางความม่ันใจและกระตุนการบริโภค
ภายในประเทศใหฟนตัวข้ึนตามลําดับ ภาคธุรกิจท้ังในประเทศและนักลงทุน
ตางประเทศเร่ิมมีแนวโนมความเชื่อมั่นในการลงทุนและคาดวาธุรกิจ
จะขยายตัวดี เศรษฐกิจไทยยังคงตองเผชิญกับภาวะการหดตัวลงของภาค
การสงออกซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวอยางชาๆ 
โดยเฉพาะประเทศคูคาหลกั เชน สหรฐัอเมรกิา กลุมสหภาพยโุรป และญีปุ่น 
สงผลใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2557 อยูที่รอยละ 0.7

สําหรับแนวโนมในป 2558 นั้น การคาดการณภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจ
โลกจะมีเสถียรภาพมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่คาด
วาจะฟนตัวตามลําดับ เปนผลดีตอภาคการสงออกของไทยใหดีขึ้น อุปสงค
ในประเทศคาดการณวาปรับตัวดีขึ้นจากการท่ีผูบริโภคภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจมีความเช่ือม่ันในเสถียรภาพของรัฐบาล แนวนโยบายการบริหาร 
และการเบิกจายงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจเร่ิมมีความชัดเจน 
สําหรับภาคการเกษตร ธุรกิจบริการและการทองเที่ยวซึ่งเปนธุรกิจหลัก
ของประเทศ คาดวาจะฟนตัวขึ้นตามลําดับ โดยคาดการณอัตราการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2558 จะขยายตัวรอยละ 3.5-4.5

ปจจัยกระตุนเศรษฐกิจในประเทศหลักมาจากการใชจายงบประมาณของ
ภาครัฐที่คาดการณวาจะสูงขึ้นจากนโยบายเรงรัดระยะสั้นเพื่อชวยเหลือ
ภาคครัวเรือนและผูประกอบการรายยอย และระยะยาวในรูปแบบโครงการ
ขนาดใหญเพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ซึ่งอัตราการเบิก
จายงบประมาณประจําปที่เพิ่มขึ้นมีความชัดเจนขึ้น รวมทั้งปจจัยสนับสนุน
จากการปรับโครงสรางองคกรภาครัฐตางๆ เพ่ือใหมีเสถียรภาพรองรับ
นโยบายการทํางานจากรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
เหลาน้ีจะเปนปจจัยชวยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
อีกทางหน่ึง นอกจากน้ีปจจัยดานเสถียรภาพทางการเงิน อัตราเงินเฟอใน

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

ป 2558 มีแนวโนมปรับลดลงตามแนวโนมราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก และ
การปรับลดราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ ประกอบกับความตองการซื้อ
ยังอยูในระดับตํ่า ทําใหเงินเฟอท่ัวไปป 2558 คาดวาอยูที่รอยละ 0.0-1.0 
จากป 2557 อยูที่รอยละ 1.9

ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย
ภาวะเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะการเมืองในชวงครึ่งปแรก 
ในขณะที่ครึ่งปหลังเศรษฐกิจยังตองเผชิญกับภาวะการฟนตัวคอนขางชา
จากอุปสงคในประเทศและตางประเทศท่ีชะลอลงสงผลใหการสงออกหดตัว 
ประกอบกับภาวะหนี้ภาคครัวเรือนที่อยูในระดับสูง เปนสาเหตุใหป 2557 
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวเพียงรอยละ 5.0 ลดลงจาก
ป 2556 ทีข่ยายตัวรอยละ 11.0 โดยชะลอลงทัง้สนิเชือ่ธรุกจิ โดยเฉพาะสนิเชือ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่ออุปโภคและบริโภค ทั้งน้ีสัดสวน
สินเช่ือธุรกิจคือรอยละ 68.9 ของสินเช่ือรวม มีการขยายตัวรอยละ 4.0 
ซึ่งชะลอลงในทุกภาคธุรกิจ โดยที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ขยายตัวชะลอลงจากรอยละ 14.7 ในป 2556 มาอยูที่รอยละ 2.2 ในป 2557 
สวนสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญยังคงรักษาระดับการขยายตัวไดที่รอยละ 6.2 
ในสวนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีสัดสวนรอยละ 31.1 ของสินเชื่อรวม 
ขยายตัวรอยละ 7.4 ชะลอลงตอเน่ืองจากการหดตัวของสินเช่ือรถยนต
และการชะลอตัวของสินเช่ือสวนบุคคลและสินเช่ือบัตรเครดิต ขณะที่สินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอาศัยขยายตัวไดดีใกลเคียงปกอน

คุณภาพสินเช่ือในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยโดยรวมทรงตัวใกลเคียง
ปกอน สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan : NPLs) 
เพ่ิมขึ้นจากปกอน 11.5 พันลานบาท เปนยอดคงคาง 277.2 พันลานบาท 
สัดสวน Gross NPLs ตอสินเชื่อรวมทรงตัวที่รอยละ 2.15 จากรอยละ 
2.2 ในปกอนหนา ขณะท่ีสัดสวน Net NPLs เพิ่มข้ึนเล็กนอยมาอยูที่
รอยละ 1.08 อยางไรก็ตามคุณภาพสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีแนวโนมดอย
ลงบาง โดยสัดสวน NPLs เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 2.4 จากสินเชื่อรถยนต 
สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล  สินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 
(Special Mention Loan : SM) เพิ่มขึ้นเปน 336.4 พันลานบาทจากภาค
อุตสาหกรรมการผลิต สงผลใหมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.6 จากรอยละ 
2.4 ในปกอนหนา อยางไรก็ดีธนาคารพาณิชยมีการกันสํารองตอเน่ืองโดย
สัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกันอยูในระดับสูงท่ีรอยละ 169.4
หากพิจารณาการเติบโตของรายไดของธนาคารพาณิชยไทยในป 2557 
พบวายังคงสามารถรักษาผลกําไรตอเน่ืองแมจะลดลงบางจากปจจัยทาง
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เศรษฐกิจท่ีอยูในระยะปรับฟนตัว โดยรายไดดอกเบ้ียสุทธิเพ่ิมข้ึนและสวน
ตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ Net Interest Margin (NIMs) เพ่ิมขึ้นเล็กนอย
จากรอยละ 2.55 เปน 2.60 อยางไรก็ตามรายไดดอกเบ้ียและรายไดอื่น
ที่มิใชดอกเบี้ยท่ีเพ่ิมข้ึนในอัตราชะลอลง ประกอบกับคาใชจายในการ
ดําเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเพียง 7.7 
พันลานบาท หรือขยายตัวรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปกอน ทั้งนี้คาใชจาย
สํารองที่ลดลงจากการกันสํารองอยางตอเนื่องในหลายปที่ผานมาทําให

ผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 10.2 พันลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ชะลอลง
เมื่อเทียบกับป 2556 ที่รอยละ 17.3 โดย ROA ทรงตัวอยูที่รอยละ 1.32 

ดานเงินกองทุนอยูในระดับสูง โดยเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกําไร สงผลให
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
(Tier-1 ratio) เพิม่ขึน้เปนรอยละ16.8 และรอยละ 13.7 เทียบกับรอยละ 15.7 
และรอยละ 12.6 ในป 2556 

ประมาณการเศรษฐกิจป 2558
ขอมูลจริง ประมาณการป 2558

ป 2556 ป 2557 17 พ.ย.57 16 ก.พ. 58

GDP (ณ ราคาประจําป: พันลานบาท) 11,899 12,141 12,979 12,627
รายไดตอหัว (บาทตอคนตอป) 174,337 176,958 188,157 183,049

GDP (ณ ราคาประจําป: พันลานดอลลาร สรอ.) 387.2 373.6 393.0 382.6
รายไดตอหัว (ดอลลาร สรอ. ตอหัวตอป) 5,673 5,445 5,702 5,547

อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงท่ี, %) 2.9 0.7 3.5-4.5 3.5-4.5
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงท่ี, %) -2.0 -2.8 5.8 6.0
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงท่ี, %) -2.8 -1.9 4.8 5.0
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %) 1.3 -6.1 9.8 9.8

การบริโภครวม (ณ ราคาคงท่ี, %) 1.1 0.7 3.1 3.4
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงท่ี, %) 0.3 0.3 2.6 2.9
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %) 4.9 2.8 5.6 5.6

ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ (ปริมาณ, %) 4.2 0.0 4.4 4.0
มูลคาการสงออกสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 225.4 224.8 234.4 232.7
อัตราการขยายตัว (มูลคา, %)1/ -0.2 -0.3 4.0 3.5
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/ 0.2 0.7 4.0 3.5

ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ (ปริมาณ, %) 2.3 -4.8 5.4 4.9
มูลคาการนําเขาสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 218.7 200.2 214.8 203.9
อัตราการขยายตัว (มูลคา, %)1/ -0.5 -8.5 5.0 1.8
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/ 1.6 -6.8 5.5 4.8

ดุลการคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 6.7 24.6 19.6 28.8
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.) -2.5 14.2 8.8 18.9
ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP (%) -0.6 3.8 2.2 4.9
เงินเฟอ (%)
ดัชนีราคาผูบริโภค 2.2 1.9 1.4-2.4 0.0-1.0
GDP Deflator 1.7 1.3 1.4-2.4 0.0-1.0

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

รายงานประจําปี 2557
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป 2557
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย รายงานผลประกอบการสําหรับป สิ้นสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มกีาํไรสุทธิจาํนวน 42 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 30 ลานบาท
จากกําไรสุทธิ 12 ลานบาท ในป 2556 การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิสวนใหญ
เกิดจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของสินเชื่อหลัก รวมถึง
สัดสวนของสินเช่ือที่ใหผลตอบแทนสูงเพ่ิมขึ้น และการเติบโตของรายได
ที่มิใชดอกเบี้ย

รายไดจากการดําเนินงาน เพ่ิมข้ึนรอยละ 26.3 จากปกอน เปนจํานวน 
1,424 ลานบาท จากจํานวน 1,128 ลานบาทในป 2556 เปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นอยางมากของรายไดดอกเบี้ยสุทธิ และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ตามที่ไดกลาวไวขางตน

ผลจากกาํไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหอตัราผลตอบแทนตอผูถอืหุนเฉลีย่ (ROAE) 
และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROAA) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 
0.56 และรอยละ 0.05 ในป 2556 เปนรอยละ 1.69 และรอยละ 0.16 
ในป 2557 ตามลําดับ

หนวย : ลานบาท
งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง

2557 2556 %
“ปรับปรุงใหม”

รายไดดอกเบี้ย 2,029 1,763 15.1%

คาใชจายดอกเบี้ย 790 753 4.9%

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 1,239 1,010 22.7%

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 185 118 57.1%

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 1,424 1,128 26.3%

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ 1,078 831 29.7%

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 316 296 6.8%

ภาษีเงินได (12) (12) -1.6%

กําไรสุทธิ 42 12 237.2%

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROAE) 1.69% 0.56%

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROAA) 0.16% 0.05%

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
สําหรับงบการเงินป 2557 ธนาคารมีรายไดดอกเบ้ียสุทธิเพ่ิมข้ึนรอยละ 
22.7 เปนจํานวน 1,239 ลานบาท จากจํานวน 1,010 ลานบาทในป 2556 
การเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยเปนผลมาจากการเติบโตของสินเช่ือ
ที่รอยละ 14.6 จากปกอน และสัดสวนของสินเช่ือที่ใหผลตอบแทนสูง
มีปริมาณเพิ่มขึ้น

สําหรับคาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น สวนใหญเกิดจากปริมาณเงินฝากท่ี
เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.0 จากปกอน และคาธรรมเนียมกองทุนฟนฟู/เงินสมทบ
สถาบันคุมครองเงินฝากเพ่ิมขึ้น

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

• รายไดดอกเบ้ียรับจากเงินใหสินเชื่อเพ่ิมขึ้น รอยละ 16.7 จากปกอน 
เปนจํานวน 1,887 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโตของเงินใหสินเชื่อ
รอยละ 14.6 จากปกอน และสัดสวนของสินเช่ือที่ใหผลตอบแทนสูง
มีปริมาณเพิ่มขึ้น

• รายไดดอกเบ้ียระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงรอยละ 36.5 จาก
ปกอน สวนใหญเปนผลมาจากปริมาณรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินที่ลดลงในป 2557 เม่ือเทียบกับปกอน

• รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 จากปกอน เปน
จาํนวน 108 ลานบาท สวนใหญมาจากปรมิาณของสินทรัพยสภาพคลอง
ที่เพิ่มขึ้นซึ่งสวนใหญเปนพันธบัตรรัฐบาล

ในขณะเดียวกันคาใชจายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.9 จากปกอน เปน
จํานวน 790 ลานบาท ในป 2557 สวนใหญเกิดจากการเติบโตของฐาน
เงินฝากรอยละ 11.0 จากปกอน 
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หนวย : ลานบาท
รายไดดอกเบี้ยสุทธิและอัตราผลตอบแทน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง

2557 2556 %
“ปรับปรุงใหม”

รายไดดอกเบี้ย 2,029 1,763 15.1%

- เงินใหสินเชื่อ 1,887 1,616 16.7%

- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 34 54 -36.5%

- เงินลงทุน 108 93 16.7%

คาใชจายดอกเบี้ย 790 753 4.9%

- เงินฝาก 675 640 5.5%

- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน/เงินกูยืม 5 12 -58.4%

- คาธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝาก 110 101 8.6%

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 1,239 1,010 22.7%

อัตราสวนสําคัญทางการเงิน (%)
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 4.6% 4.1% 0.4%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได 7.6% 7.4% 0.2%

อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ 8.7% 8.5% 0.2%

ตนทุนทางการเงิน* 3.3% 3.4% -0.2%

ตนทุนเงินฝาก** 3.4% 3.7% -0.2%

สวนตางอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
   กับตนทุนทางการเงิน (Spread)

4.3% 3.9% 0.4%

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

คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 29.7 จากปกอน เปนจํานวน 1,078 ลานบาทในป 2557 จากจํานวน 831 ลานบาทในป 2556 สาเหตุของ
การเพ่ิมขึ้นมีดังนี้

 หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง

2557 2556 %
“ปรับปรุงใหม”

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน* 691 482 43.2%

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ* 198 154 28.0%

คาภาษีอากร 48 40 22.2%

คาตอบแทนกรรมการ 9 10 -11.0%

คาใชจายอื่น 132 145 -9.2%

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 1,078 831 29.7%

อัตราสวนคาใชจายตอรายได (%) 75.7% 73.7%

*คาใชจายเก่ียวกบัพนกังานและคาใชจายเก่ียวกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณเพิม่ขึน้รอยละ 40 มสีาเหตุหลกัมาจากการลงทนุในสาขาสนิเชือ่เพือ่รายยอย โดยเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ
รายยอยใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
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• คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นรอยละ 43.2 จากปกอน เนื่องจาก
ธนาคารมีการลงทุนขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย โดยส้ินป 2557 
มีสาขาท้ังส้ิน 25 สาขาและเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการรายยอย
ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน ธนาคารมีแผนขยายสาขาสินเช่ือ
เพ่ือรายยอยในป 2558 เพิ่มอีก 28 สาขา

• คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ เพ่ิมข้ึนรอยละ 28.0 
จากปกอน เปนผลมาจากการขยายสาขาสินเช่ือเพ่ือรายยอย และการ
พัฒนาระบบงานตาง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธนาคาร

• คาภาษีอากร เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.2 จากปกอน เปนผลมาจากภาษีธุรกิจ
เฉพาะที่เพิ่มขึ้นตามรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อ

หนวย : ลานบาท
งบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง

2557 2556 %
“ปรับปรุงใหม”

เงินสดและรายการระหวางธนาคารฯ 1,278 851 50.1%

เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 4,194 4,505 -6.9%

เงินลงทุนในบริษัทยอย - 571 -100.0%

เงินใหสินเชื่อ 23,051 20,112 14.6%

ดอกเบี้ยคางรับ 125 100 25.8%

หัก สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (844) (613) 37.7%

เงินใหกูยืมและลูกหนี้สุทธิ 22,332 19,599 13.9%

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ (สุทธิ) 136 104 30.7%

ทรัพยสินรอการขาย (สุทธิ) 11 14 -22.8%

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 65 43 52.2%

สินทรัพยอื่น 240 217 10.8%

รวมสินทรัพย 28,256 25,904 9.1%

เงินรับฝาก 24,152 21,757 11.0%

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,168 1,326 -12.0%

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - 14 -100.0%

หนี้สินอื่น 421 330 27.8%

รวมหนี้สิน 25,741 23,427 9.9%

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 3,000 3,000 -

สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 9 6 48.3%

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 6 3 96.0%

กําไร (ขาดทุน) สะสม (500) (532) -6.1%

รวมสวนของเจาของ 2,515 2,477 1.5%

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 28,256 25,904 9.1%

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพยรวมจํานวน 28,256 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,352 ลานบาท (รอยละ 9.1) จากจํานวน 25,904 
ลานบาท ในป 2556 โดยสวนใหญผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดตามงบการเงินดังน้ี

เงินใหสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดสินเช่ือของธนาคารมีจํานวน 23,051 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,939 ลานบาท (รอยละ 14.6) จากจํานวน 20,112 
ลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนวย : ลานบาท
เงินใหสินเชื่อแยกตามผลิตภัณฑ สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง

2557 2556 %
“ปรับปรุงใหม”

สินเชื่อธุรกิจรายยอย 7,616 3,580 112.8%

สินเชื่อธุรกิจธนกิจ 6,238 4,816 29.5%

สินเชื่อที่มีทองคําเปนหลักประกัน 740 828 -10.6%

สินเชื่อเชาซื้อ 2,764 4,816 -34.0%

สินเชื่อรายยอย 5,693 6,702 -15.1%

รวมเงินใหสินเชื่อ 23,051 20,112 14.6%

• สนิเชือ่ธุรกิจรายยอย ขยายตัวรอยละ 112.8 จากปกอน เปนธุรกิจหลกั
ที่ทํารายไดใหแกธนาคาร โดยธนาคารมุงเนนในการปลอยสินเช่ือให
กับลูกคาที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 
โดยมีวงเกินกูไมเกินกวา 10 ลานบาท

• สินเช่ือธุรกิจธนกิจ ขยายตัวรอยละ 29.5 จากปกอน มีการขยายไป
ยังกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ และมีประวัติการชําระหนี้ที่ดี โดยมุงเนนไป
ยังกลุมสินเช่ือระยะยาวที่ใหผลตอบแทนสูง มีความเส่ียงต่ํา และความ
หลากหลายของอุตสาหกรรม

• สินเช่ือท่ีมีทองคําเปนหลักประกัน ลดลงจากปกอนรอยละ 10.6 
เนือ่งจากราคาทองคําในตลาดมีความผันผวน ความตองการสินเชือ่ทอง
ของผูบริโภคลดลง

• สินเช่ือเชาซื้อ ลดลงจากปกอนรอยละ 34.0 จากนโยบายการชะลอ
การปลอยสินเชื่อของธนาคาร โดยธนาคารมีอัตราสินเชื่อท่ีไมกอให
เกิดรายไดสูงข้ึนอยางตอเนื่องสอดคลองกับภาวะอุตสาหกรรมเชาซ้ือ
ที่ถดถอยลงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามธนาคารปรับกลยุทธการ
ทวงถามหนี้เพ่ือควบคุมคุณภาพสินเชื่ออยางตอเนื่อง

• สินเช่ือรายยอย ลดลงจากปกอนรอยละ 15.1 เปนไปตามนโยบาย
การหยุดปลอยสินเชื่อของธนาคาร

หนี้สินและสวนของเจาของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีหนี้สินรวมจํานวน 25,741 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจาก 23,427 ลานบาท ในป 2556 จํานวน 2,314 ลานบาท หรือ
รอยละ 9.9 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนจากเงินฝากที่เพ่ิมข้ึน 2,395 
ลานบาท หรือรอยละ 11.0 และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ลดลง 158 ลานบาท หรือรอยละ 12.0
• เงินรับฝาก
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 24,152 

ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11.0 จากป 2556 โดยมีอัตราเงินให
สินเชื่อตอเงินรับฝากรอยละ 95.4

• สวนของเจาของ
 ธนาคารมีสวนของผูถือหุนจํานวน 2,515 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,477 

ลานบาท ในป 2556 จํานวน 39 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 จากกําไรสุทธิ
จากผลการดําเนินงาน

รายงานประจําปี 2557
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การบริหารความเสี่ยง
และปจจัยความเสี่ยง

1) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารยึดแนวทางในการบริหารความเส่ียง โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโต
อยางตอเน่ือง และสรางผลตอบแทนอยางม่ันคงในระยะยาว หลักการ
สําคัญที่ธนาคารใชในการบริหารความเส่ียงคือ การบริหารความเส่ียงแบบ
รวมศูนย โดยการจัดโครงสรางองคกรที่ตระหนักถึงความสําคัญและเอื้อ
ตอการบริหารความเส่ียงดานตางๆ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละสายงาน ตลอดจนสายการรายงานไวอยางชัดเจนสอดคลองกับ
หลกัการควบคมุภายในทีด่ ีโดยโครงสรางการบรหิารความเสีย่งในภาพรวม 
มีดังนี้

คณะกรรมการธนาคาร 
ทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัตินโยบายและหลักการดานการบริหารความ
เสี่ยงทุกประเภทของธนาคาร กําหนดกรอบความเส่ียงและขอบเขตความ
เสี่ยง รวมถึงดูแลใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทําหนาท่ีดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
กลยุทธของธนาคาร ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนวางกลยุทธในการระบุ ประเมิน ดูแลและ
ติดตามปริมาณความเส่ียงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมท้ัง
ดําเนินการใหมั่นใจวามีการจัดการความเส่ียง โดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
อยางเหมาะสมและครอบคลุมครบถวนทุกหนวยงาน มีการทบทวนนโยบาย
ดังกลาวอยางนอยปละคร้ัง เพื่อใหเหมาะสมกับธุรกรรมตางๆ ของธนาคาร
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทําหนาท่ีสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายงานทางการ
เงินและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสถาบันการเงิน 

คณะเจาหนาที่บริหาร 
ทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ 
แผนงาน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน 
ทําหนาท่ีในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงสภาพคลอง รวมท้ังจัดการสภาพคลองสวนเกินใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางผลตอบแทนสูงสุด

คณะกรรมการหลักประกัน 
ทําหนาที่กําหนดและทบทวนนโยบายและกระบวนการประเมินราคา
หลักประกนัสินเชือ่ รวมท้ังสนิทรพัยรอการขายใหเปนไปตามเกณฑธนาคาร 
และธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งอนุมัติและทบทวนผลการประเมินราคา
สินทรัพยทั้งจากผูประเมินราคาภายในและผูประเมินราคาอิสระ 

ทั้งน้ีธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล เพื่อใหการระบุ การวัด การประเมิน การติดตามและการ
รายงานความเส่ียงมีประสิทธิภาพและทันตอสภาวการณ และสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

2) การบริหารความเส่ียงดานตางๆ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ 
แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับ
ปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอรายไดและ
เงินกองทุนหรือการดํารงอยูของธนาคาร ดังน้ัน คณะกรรมการธนาคาร
และผูบริหารระดับสูง จึงตองรวมวางแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางรอบคอบ สงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พรอมทั้งจัดให
มีโครงสรางพ้ืนฐานภายในที่เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัติ อาทิ การจัด
องคกร บุคลากร งบประมาณ ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบการติดตาม
และควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและการจัดการ
กับปญหาของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในป 2557 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความออนไหว และ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่ตํ่ากวาการคาดการณ เนื่องจาก
ทั้งปจจัยภายในสืบเน่ืองจากเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ธุรกิจ
ยอดนักทองเที่ยวที่ลดลง รวมท้ังแผนกระตุ นเศรษฐกิจจากโครงการ
จากรัฐบาลท่ียังต่ํากวาคาดการณ และปจจัยภายนอก สภาวะเศรษฐกิจโลก
ทีย่งัคงแนวโนมคงท่ีและหดตวั ไมวาจะมาจากสหภาพยโุรป และสหรฐัอเมรกิา 
เปนตน ไดสงผลกระทบตอภาคการสงออกของประเทศใหตํ่ากวาเปาหมาย 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินสํารองสวนเกินท้ังส้ิน 249 
ลานบาท หรือเติบโตจากป 2556 คิดเปนรอยละ 22.06 

ตารางแสดงจํานวนเงินสํารองตามเกณฑ และสํารองสวนเกิน

(ลานบาท) 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

เงินสํารองตามเกณฑ 409 595

เงินสํารองสวนเกิน 204 249

รวมเงินสํารองทั้งหมด 613 844

ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง 
ความเสี่ยงจากการที่ลูกหน้ี หรือคู สัญญา ไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
เงื่อนไขและขอตกลงตามสัญญา ซึ่งอาจเปนเพราะลูกหนี้หรือคูสัญญา
ประสบปญหาทางการเงิน หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา สงผลใหเกิด
ความเสียหายตอธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานเครดิตครอบคลุมไปถึง
ผลิตภัณฑทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยูบนงบดุล (On Balance 
Sheet) เชน เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนธุรกรรมนอก
งบดุล (Off Balance Sheet) เชน หนังสือสัญญาค้ําประกันประเภท
ตางๆ เปนตน

• โครงสรางการบริหารความเส่ียงดานเครดิต
การบริหารความเส่ียงดานเครดิตของธนาคารอยูภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีเปาหมายเพื่อใหธนาคาร
สามารถบริหารความเส่ียงดานเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสราง
องคกร กระบวนการ และระบบงานดานเครดิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ภายใตความเส่ียงท่ีเหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของธนาคาร 
และหลักเกณฑของทางราชการ

ธนาคารแบงโครงสรางการดูแลความเสี่ยงดานเครดิตบนหลักธรรมาภบิาล
ที่ดี โดยจัดโครงสรางองคกรดานเครดิตใหมีการถวงดุล (Check and 
Balance) โดยการแยกหนวยงานดานการตลาดสินเชื่อ และหนวยงาน
ดานการวิเคราะหและอนุมัติสินเชื่อออกจากกันอยางชัดเจน แตอยางไร
ก็ตาม การกําหนดหรือปรับปรุงกระบวนการเครดิตของธนาคาร หนวยงาน

ที่มีความเกี่ยวของจะรวมกันดําเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใตความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยมีหนวยงานดานการกํากับและสอบทาน
ทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร

• อํานาจกระทําการ
คณะกรรมการธนาคาร เปนผูอนุมัติอํานาจกระทําการของผูบริหารและ
คณะกรรมการชุดตางๆ โดยอํานาจกระทําการครอบคลุมทั้งอํานาจอนุมัติ
สินเช่ือ อํานาจการรับความเสี่ยงประเภทตางๆ เปนตน โดยกระจายอํานาจ
อนุมัติตามความเหมาะสม และพยายามกําหนดใหอํานาจอนุมัติเปนไปตาม
ระดับความเส่ียง (Risk Based Authority) โดยอํานาจอนุมัติสินเชื่อจะถูก
กําหนดท้ังในรูปองคคณะ และในรูปตัวบุคคล ดังนี้

1. ผู มีอํานาจอนุมัติระดับองคคณะ ประกอบดวยคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 
ทําหน าที่อนุมัติสินเชื่อแต ละประเภทตามอํานาจกระทําการ
ที่กําหนด

2. ผูมีอํานาจอนุมัติระดับรายบุคคล ธนาคารมีการกําหนดผูมีอํานาจ
อนุมัติระดับบุคคลใหเปนผู มีอํานาจอนุมัติสินเชื่อภายใตวงเงิน
อนุมัติ และอํานาจกระทําการที่ธนาคารกําหนด เพื่อความคลองตัว 
และประสิทธิภาพในกระบวนการสินเชื่อ ทั้งนี้ ในการอนุมัติสินเช่ือ
จะกําหนดใหตองมีการอนุมัติรวมกันอยางนอย 2 คน (Co-Sign) 

• การรายงานความเสี่ยงดานเครดิต
หนวยงานบริหารความเส่ียงดานเครดิต มีหนาที่ในการนําเสนอรายงาน 
Risk Dashboard ตอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ
ธนาคารอยางสมํ่าเสมอ โดยรายงานดังกลาวจะกําหนดตัวช้ีวัด (Risk 
Indicators) ที่สําคัญ และมีการกําหนด Triggers ในแตละตัวชี้วัด 
พรอมท้ังมีการกําหนดแผน Action Plans เม่ือตัวช้ีวัดตัวใดตัวหน่ึงถึง
จุด Trigger Points

รายงาน Risk Dashboard จะมีตัวช้ีวัดที่บงชี้คุณภาพของ Portfolio 
เชน โครงสรางและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตัวดานเครดิต 
ความเพียงพอของเงินกันสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เปนตน รวมถึง
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือบริหารความเส่ียง 
การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงดานเครดิต (Stress Testing) 
เพื่อประเมินผลกระทบที่มีตอเงินกองทุน เปนตน

รายงานประจําปี 2557
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• เครื่องมือและการบริหารความเส่ียงดานเครดิต
ธนาคารใชหลักการที่สําคัญดังน้ี

•  การกําหนดใหกระบวนการดานสินเชื่อมีการถวงดุลอํานาจ (Check 
and Balance) โดยจัดโครงสรางองคกรดานการตลาด การ
วิเคราะหความเสี่ยง และผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อ ใหแยกออกจาก
กันอยางชัดเจน 

• การกําหนดระดับอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามระดับความเส่ียง 
(Risk-Based Authority) 

• การกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนมาตรฐานในการอํานวยสินเช่ือ
ภายใตกรอบโครงการ (Product Program) ซึ่งครอบคลุมถึง
คุณสมบัติลูกคาเปาหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เปนตน

• การกําหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบงกลุมทรัพยสิน
ที่จะรับเปนหลักประกัน สภาพคลอง และอัตราการรับหลักประกัน
ที่เหมาะสม

•  การนําเครื่องมือทางสถิติ Scorecard, Credit Rating และขอมูล
จากบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ เขามามีสวนในกระบวนการ
วิเคราะหสินเชื่อ

• จัดการทําทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินความเสียหายและความ
เพียงพอของเงินกองทุน เปนการสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ ที่มาจากทั้งปจจัยภายนอกและภายในธนาคาร 

•  กําหนดใหมีการทบทวนสินเช่ือธุรกิจประจําป หรือในกรณีที่มีปจจัย
ที่อาจมีผลกระทบตอลูกคาอยางมีนัยสําคัญ

ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาตราสารใน
ตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุน
ของธนาคาร

หากพิจารณาตามธุรกรรมที่มีอยูของธนาคาร ธนาคารจะมีความเสี่ยง
ดานตลาดจากธุรกรรมในบัญชี เพื่อการธนาคารที่มาจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ีย และราคาตราสาร โดยภาพรวมธนาคารมีความเส่ียง
ดานตลาดในระดับคอนขางตํ่า เน่ืองจากสินเชื่อ และเงินฝากของธนาคาร
มีการกระจายอายุครบกําหนดท่ีเหมาะสม ในสวนของเงินลงทุนสวนใหญ 
เปนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใชในการดํารง
สภาพคลองตามกฎหมาย รวมท้ังมีการบริหารจัดการที่ดีอยางใกลชิด

การรายงานความเสี่ยงดานตลาด หนวยงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด 
จัดทํารายงาน Market Risk Dashboard ที่มีการกําหนดตัวชี้วัด Risk 
Indicators และ Trigger Points สําหรับการติดตามความเส่ียงดาน
ตลาด ในแตละ Risk Indicators และจะมีการจัดทํา Action Plans ใน
กรณีที่ตัวชี้วัดไดถึงจุด Trigger Points ทั้งน้ี รายงานดังกลาวจะนําเสนอ
ใหกับคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารอยางสมํ่าเสมอ

การบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ธนาคาร
มีการดําเนินกลยุทธปรับโครงสรางงบดุลของธนาคารใหสอดคลองกับ
ทศิทางดอกเบีย้ในอนาคต และใหเคลือ่นไหวอยูในกรอบความเส่ียงทีก่าํหนด
โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ย และพฤติกรรมของ
ลูกคาอยางใกลชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงใหสะทอนกับความเปนจริง
มากที่สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ยงดวยความถี่มากขึ้น หากมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินอยางมีนัยสําคัญ โดยมี
การจัดทํารายงาน Repricing Gap เพื่อใชในการติดตามความเสี่ยงดาน
อัตราดอกเบ้ีย และประเมินความออนไหวตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net 
Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนขางหนา 

ภายใตสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1-2 ของ
รายการสินทรัพยหนี้สิน และรายการนอกงบดุลที่อ อนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบกําหนด
ตามสัญญา (Contractual Maturity) นอกจากน้ี ธนาคารมีการจําลอง
สถานการณการปรับเพ่ิม หรือลดอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือบริหารรายได
ดอกเบ้ียสุทธิใหมีเสถียรภาพ ไมวาทิศทางดอกเบี้ยจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ความเส่ียงดานราคาตราสารในบัญชีเพ่ือการคา ธนาคารไมมีความเสี่ยง
ดังกลาว เนื่องจากธนาคารไมมีนโยบายในการทําธุรกรรมเพ่ือการคา   

ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี
ธนาคารอาจไมสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจาก
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุน
ไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาท่ีจะ
ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของธนาคาร
ทั้งในปจจุบันและอนาคต

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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โดยภาพรวมธนาคารมีความเส่ียงดานสภาพคลองในระดับปานกลาง 
โดยมีนโยบายดํารงอัตราสวนสภาพคลองข้ันตํ่าไมตํ่ากวารอยละ 12 ของ
เงินฝากรวม ในขณะที่เกณฑทั่วไปในการดํารงสภาพคลองที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดอยูที่รอยละ 6 นอกจากน้ี เงินลงทุนสวนใหญของ
ธนาคารอยูในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรที่รัฐบาลค้ําประกัน ซึ่งอยูใน
ความตองการของตลาดและมสีภาพคลองสงู รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการทีด่ี
อยางใกลชิดและทันตอเหตุการณ

 การรายงานความเสี่ยงดานสภาพคลอง หนวยงานบริหารความเสี่ยงดาน
สภาพคลองจัดทํารายงาน Liquidity Risk Dashboard ที่มีการกําหนด
ตัวชี้วัด Risk Indicators และ Trigger Points สําหรับการติดตาม
ความเสี่ยงดานสภาพคลองในแตละ Risk Indicators และจะมีการจัดทํา 
Action Plans ในกรณีที่ตัวชี้วัดไดถึงจุด Trigger Points ทั้งนี้ รายงาน
ดังกลาว จะนําเสนอใหกับคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการธนาคารอยาง
สมํ่าเสมอ

นโยบายการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคาร มุงเนนการ
ลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพและกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสมทั้ง
ในสวนของสินทรัพยสภาพคลองและแหลงเงินทุน ในสวนกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ธนาคารกําหนดใหมีการจัดระดับเตือนภัยดานสภาพ
คลอง (Management Action Triggers) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสง
สัญญาณใหกับผูบริหาร โดยบริหารควบคูกับระบบเตือนภัยลวงหนา 
(Early Warning System) พรอมท้ังไดจัดใหมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ดานสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) เพ่ือกําหนดขั้นตอน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในตลาด ซึ่งมีผลตอ
สภาพคลองของธนาคาร โดยธนาคารมีเปาหมายในการบริหารความเส่ียง
ดานสภาพคลอง เพื่อใหมั่นใจวาสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด และมีความสัมพันธที่ดีกับแหลงเงินทุนทําใหเขาถึงแหลงเงินทุนที่
มีตนทุนเหมาะสมในเวลาที่ตองการ รวมท้ังเพื่อใหธนาคารมีสภาพคลอง
และผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแตละชวงเวลา โดยมีการทบทวน
กระบวนการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอมอยางมีนัยสําคัญ

ธนาคารมีเครื่องมือติดตามความเส่ียงดานสภาพคลอง เชน อัตราสวน
สินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก 
การกระจุกตัวของแหลงเงินทุน และการใช Liquidity Gap ติดตามกระแส
เงินสดรับ/จายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับ
ความเปนจริง รวมท้ังทดสอบคาดังกลาวในภาวะวิกฤต เพื่อเตรียม
แหลงเงินทุนรองรับ 

ธนาคารกําหนดใหมีตัวบงชี้ความผิดปกติของสภาพคลองทางการเงินใน
ระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดานความเส่ียง โดยการกําหนด
เพดานความเส่ียงสภาพคลอง (Liquidity Risk Limits) ที่ครอบคลุม
ทั้งกรณีสถานการณปกติ (Behavioral Scenarios) และสถานการณ
ฉุกเฉิน (Stress-test Scenarios) เพ่ือสะทอนสภาวะตลาดและสถานะ 
ของธนาคารในปจจุบัน รวมท้ังสามารถควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลอง
ไดทันตอเหตุการณที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ธนาคารไดจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพ่ือการบริหารสภาพคลอง เพื่อ
รองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคลองท่ัวไป และภาวะวิกฤตที่ไมมีสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนา  โดยการกําหนดสมมติฐานโดยธนาคารและธนาคารแหง
ประเทศไทย เชน การลดวงเงินคุมครองเงินฝากตามหลักเกณฑ Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) ที่จะมีผลบังคับใชในป 2559 ที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝากเงินในระดับตางๆ กําหนดวิธีการ
รองรับปญหาสภาพคลอง โดยมีการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานและ
ผูรับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอยางชัดเจน 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่
จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความไมเพียงพอ หรือความบกพรอง
ของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเหตุการณหรือปจจัยภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราย
ไดจากการดําเนินงานและเงินกองทุนของธนาคารโดยรวมถึงความเส่ียง
ดานกฎหมายดวย 

ความเส่ียงดานปฏิบัติการถือเปนความเส่ียงสําคัญท่ีธนาคารจัดใหมีการ
บริหาร ติดตาม ควบคุมดูแลอยางใกลชิดในทุกระดับทุกหนวยงาน โดย
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กําหนดใหมีผูชํานาญความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงาน (Operation 
Risk Specialist : ORS) ทําหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม และประสานงาน
กับฝ ายบริหารความเสี่ยงด านปฏิบัติการ ให มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวทางท่ีกําหนดเพื่อชวยปองกันและลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึนกับธนาคาร รวมท้ังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ สรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคา อันเปน
การเพ่ิมมูลคาใหกับธนาคารในระยะยาวดวย

ในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ธนาคารใหความสําคัญท้ัง
ความเสี่ยงที่จะเกิดจากปจจัยภายในธนาคารและปจจัยภายนอก ดังน้ี

•  ปจจัยภายใน มีการจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียงดาน
ปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
เดียวกันท้ังองคกร ซึ่งผานการพิจารณาเห็นชอบจากฝายบริหาร
ความเส่ียงดานปฏิบัติการ ฝายตรวจสอบ และฝายกํากับและ
สอบทานสินเชื่อ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด
นั้นมีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และมีการปฏิบัติงานตาม
กฎเกณฑที่เก่ียวของ รวมทั้งใหมีการอบรมและสื่อสารความรู 
เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ และจิตสํานึกในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ
ใหเกิดขึ้นในทุกระดับพนักงาน ใหทุกคนตระหนักถึงความเส่ียงท่ี
แฝงอยูในกระบวนการทํางานของตนเอง และตระหนักวาตนเองมี
สวนสําคัญในการปองกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับ
ธนาคาร 

•  ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได ธนาคารใหความสําคัญใน
การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ทั้ง
ในสวนของสํานักงานใหญและสาขา ใหสามารถรองรับภาวะวิกฤต 
หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในหลายรูปแบบและ
มีระดับความรุนแรงท่ีเพิ่มมากข้ึน และมีการทดสอบและทบทวน
แผนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง
อยางมีประสิทธิภาพ และม่ันใจไดวากรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
ธนาคารจะยังสามารถใหบริการธุรกรรมงานที่สําคัญไดอยาง
ตอเนื่อง หรือกลับสูการดําเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม 
รวมทัง้การพิจารณาใหมกีารทาํประกันภยั เพือ่รองรับหรือลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยท่ีอยูเหนือการควบคุม ไมใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคารและการใหบริการแก
ลูกคา

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการบริหารความเส่ียงจากการใชบริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการทําธุรกิจ
ของธนาคาร เนื่องจากจะไดประโยชนจากความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ของผูใหบริการ มาเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานของธนาคาร 
อยางไรก็ตาม แมวาธนาคารจะถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ใน
การปฏิบัติงานจากภายในไปสูผูใหบริการภายนอก แตธนาคารยังคงตอง
รบัผดิชอบตอลกูคา และบคุคลภายนอกเสมอืนธนาคารเปนผูดาํเนนิการเอง 
การใชบริการจากบุคคลภายนอกยังมีปจจัยเสี่ยงที่อยู นอกเหนือการ
ควบคุมของธนาคาร ธนาคารจึงตองใหความสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการใชบริการจากบุคคลภายนอกไวอยางชัดเจนและเปน
ลายลักษณอักษร (เชน การคุมครองลูกคา การดําเนินธุรกิจและการ
ใหบริการแกลูกคาไดอยางตอเน่ือง และการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการใชบริการ เปนตน) เพื่อใหสามารถบริหารความเสี่ยงได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การรายงาน Operation Risk Dashboard ตอผู บริหารและคณะ
กรรมการที่ เกี่ยวข องอยางสม่ําเสมอจากขอมูลความเสียหายและ
เหตุการณผิดปกติ (Incident and Loss Management : ILM) ที่
เกิดขึ้น และมีการกํากับดูแล ติดตาม และสงเสริมใหหนวยงานรายงาน ILM 
ใหถูกตองครบถวน รวมทั้งใหมีการพิจารณาแกไขเหตุการณ หรือปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางฝายงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงซ้ํา หรือสามารถลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

สําหรับป 2557 ธนาคารมีการบริหารจัดการในหลายดาน เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงาน ใหรองรับธุรกรรมที่เพิ่มข้ึนจากการขยายธุรกิจตาม
แผนงานของธนาคาร โดยการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้

1. การปรับโครงสรางองคกร เพ่ือใหมี Segregation of Duties การ
เพ่ิมกระบวนการควบคุม (Internal Control & Controlling) 
การควบคุมดวยระบบงาน และการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process Management) อยางตอเนื่อง

2. การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายใน (Internal Fraud) 
และการทุจริตภายนอก (External Fraud) โดยทีมปองกันทุจริต 
(Fraud Team)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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3.  การอบรม สื่อสาร และเผยแพรความรู  เ ก่ียวกับการบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อใหพนักงานมี Risk Awareness

4. การพัฒนาตัวแทนฝายงานท่ีทําหนาท่ี ORS และ BCP Co. อยาง
ตอเน่ือง และการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยรางวัล RISK 
AWARDS ประจําป เพ่ือผลักดันใหมีการบริหารความเส่ียงใน
ฝายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. การดําเนินการใหทุกหนวยงานทบทวนการจัดทําเคร่ืองมือท่ีใชใน
การระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานความเส่ียง เพื่อให
มั่นใจวาหนวยงานมีการบริหารจัดการความเส่ียงไดครอบคลุม

ความเส่ียงที่สําคัญ และมีการควบคุมความเส่ียงอยางเพียงพอ 
เหมาะสม คงเหลือความเสี่ยงอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได 
โดยเค ร่ือง มือที่กํ าหนดให ทุกหน วยงานใช  ในการบริหาร
ความเสี่ยง ไดแก
• การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (Risk and 

Control Self-Assessment : RCSA) 
• การจัดทําดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) 

ที่ใชในการติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring) และรายงาน
ความเสี่ยง (Risk Reporting) 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของธนาคาร ประกอบดวย 
กรรมการธนาคารจํานวน 3 คน โดยมีนายศิริชัย สาครรัตนกุล 
กรรมการอิสระ เปนประธาน นางสาวกัลณิการ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ 
และ Mr.Tan Choon-Hong กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร เปนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามนโยบายภายในของธนาคาร และตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมาย หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
และกฎเกณฑทางการอื่นที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงสัดสวน จํานวน ความ
หลากหลายองคประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสมในดานตาง ๆ 
การสรรหาผูบริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถผลักดัน
ธนาคารใหเจริญเติบโตไปสู วิสัยทัศนที่กําหนดได การทบทวนอัตรา
คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการธนาคารและกรรมการ
ชุดยอยตาง ๆ และผูบริหารระดับสูงของธนาคาร โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคาตอบแทน
ในระดับท่ีแขงขันกับตลาดได 

ในป 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมรวม 
6 คร้ัง ซึ่งมีการดําเนินงานท่ีผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารแลว ดังน้ี

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารแหงประเทศไทย 
พิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการธนาคาร และกรรมการชุดยอย 
กอนเสนอตอคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ ผลประกอบการของธนาคาร ความเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบและเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่มี
อาํนาจในการจดัการของธนาคาร กอนเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
และขอความเห็นชอบตอธนาคารแหงประเทศไทย

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และกรรมการที่เปนผูบริหาร เปรียบเทียบกับเปาหมาย
การปฏิบัติงานที่กําหนด และนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติปรับคาตอบแทนที่เหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติงาน เพื่อมุงรักษา
ผลประโยชนใหกับธนาคารและผู ถือหุ นมาโดยตลอด โดยไดเปดเผย
คาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการท่ีเปนผูบริหารไวในรายงาน
ประจําปฉบับนี้เพื่อความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

    

(นายศิริชัย สาครรัตนกุล)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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โครงสรางการถือหุน

โครงสรางการถือหุน

1.  หลักทรัพยของธนาคาร
หุนสามัญ

ธนาคารมทีนุจดทะเบยีนจํานวน 3,125,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 312,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุ นละ 10 บาท โดยเปน
ทนุจดทะเบียนชาํระแลวจํานวน 3,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 300,000,000 หุน

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
มี
ธนาคารมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ นสามัญเพ่ิมทุนของ
ธนาคาร จํานวน 12,500,000 หนวย

2.  ผูถือหุนรายใหญ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อผู ถือหุ นรายใหญของธนาคาร 
10 ลําดับแรก มีดังนี้

รายชื่อ สัดสวน (%)

 1. Polaris Capital Investment Limited 25.00

 2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 19.71

 3. บริษัท เจิดสี จํากัด 9.49

 4. บริษัท ซีเอ็นที ลิเคอร จํากัด 9.13

 5. บริษัท จีแอลเอ็กซ บางกอก จํากัด 9.05

 6. บริษัท เวลลกลาส จํากัด 7.64

 7. บริษัท ฟอรจูนนา แคปปตอล จํากัด 6.45

 8. บริษัท สุราสมัพันธ จํากัด 4.52

 9. บริษัท บานไทยเรียลเอสเตท จํากัด 3.59

 10. บริษัท ทาชัยศรี จํากัด 2.20

3.  การจายเงินปนผลของธนาคาร 
การจายเงินปนผลของธนาคารตองเปนไปตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยและตามท่ีกฎหมายกําหนดและขอบังคับ ธนาคารไทยเครดิต 
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) กําหนดเรื่องการจายเงินปนผลของธนาคาร
ไวดังนี้ 

“ขอ 48. การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํา
มิได ในสวนที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามจายเงินปนผล เงินกําไร
สวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลใหจัดสรรเงินสํารองตางๆ ไดตามแต
คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทํา
เชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมทราบในคราว
ตอไป 

การจายเงินปนผลน้ันใหกระทําภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแตวันท่ีประชุม
ผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติ โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน
ธนาคารและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพ
ดวย”

4. การจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติ
งดจายเงินปนผล

รายงานประจําปี 2557
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โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

ในการดําเนินการของธนาคารเพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนของธนาคาร 
คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวในกฎหมาย
ขอบงัคบั และมตทิีป่ระชมุผูถอืหุน โดยคณะกรรมการไดแตงตัง้คณะกรรมการ
ชุดยอยเพื่อชวยกํากับดูแลงานเฉพาะดาน และกลั่นกรองงานดังกลาว
แทนคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงสราง หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการชุดยอยมีรายละเอียดดังน้ี

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

หนาที่ความรับผิดชอบ 
ในฐานะตัวแทนของผูถือหุ น คณะกรรมการของธนาคารมีอํานาจและ
หนาที่ตามขอบังคับของธนาคารขอ 31. และตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย เรื่องโครงสรางคณะกรรมการเพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาลของ
ธนาคารพาณิชย ซึ่งแบงหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เปน 2 สวน คือสวนท่ีเปนหนาที่ความรับผิดชอบหลัก และหนาที่ความ
รับผิดชอบเฉพาะ ไดแก

หนาที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร
1. กําหนดนโยบายการดําเนินงานของธนาคาร ติดตามฐานะ และผล

การดําเนินงานอยางใกลชิด โดยจัดใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนําขอมูล
สําคัญเกี่ยวกับฐานะและการดําเนินงานของธนาคารทุก ๆ ดาน เสนอ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยสมํ่าเสมอ

2. กําหนดขอบเขตการมอบอํานาจแกกรรมการ อนุกรรมการ และ
เจาหนาท่ีธนาคารระดับตาง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกับการควบคุมภายใน
การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะหความเสี่ยง การกอภาระผูกพัน
การซ้ือขายทรพัยสนิ และการทาํนติกิรรมตาง ๆ  ในระดบัท่ีเหมาะสมและ
รัดกุม เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร ผูมีสวนไดเสีย 
และประชาชน

3. ดูแลมิใหธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมายตาง ๆ โดยกรรมการผูจัดการ  
ตองนําเสนอการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในประกาศ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งหนังสือเวียนตาง ๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทันทีที่ได รับจากทางการ และตองรายงานเก่ียวกับการ
กระทําความผิดในขอกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยสมํ่าเสมอ โดยกรรมการตอง
เรงหาทางแกไขมิใหเกิดการกระทําผิดอีกตอไป

4. จัดใหเจาหนาท่ีธนาคารทําการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้สินเชื่อ และ
ภาระผูกพันตาง ๆ นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารโดย
สม่ําเสมอ และกรณีที่มีลูกหนี้ประสบปญหาตองกําหนดแนวทางการ
แกไขรวมทั้งติดตามความคืบหนาเปนประจํา

5. ติดตามผลการตรวจสอบ และคําสั่งการของธนาคารแหงประเทศไทย 
และรายงานตาง ๆ ของผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบกิจการ
ภายในที่เกิดขึ้นทุกคร้ัง และตองกําชับใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งการ
หรือแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ อยางเครงครัด 

6. ศึกษาและทําความเขาใจในบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติกําหนดแนวความผิด
เกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม
และมลูนิธิ พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายแพงพาณชิย พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
กฎหมาย ประกาศและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของท่ีมีใชอยูในปจจุบัน
รวมถึงที่จะมีขึ้นในอนาคต

7. กาํหนดทศิทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร  รวมท้ัง
พจิารณาอนุมตันิโยบาย ทศิทางการดาํเนนิงาน แผนงาน และงบประมาณ
ของธนาคารตามที่ฝายจัดการเสนอ 
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8. กํากับควบคุมดูแลใหมีการบริหารงานเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 
ขอบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผูถือหุน

9. จดัใหมบีทบัญญัตเิก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธรุกิจ 
จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ
ภายในองคกร

10. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพ่ือใหมั่นใจวา
กรรมการท่ีเปนผูบริหารและฝายจัดการดําเนินกิจการตามกฎหมาย
และนโยบายที่วางไว

11. ดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการงาน
ของธนาคาร รวมถึงการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงเพื่อบริหารงานภายใน
ธนาคาร

12. ดแูลใหฝายจัดการรายงานเร่ืองท่ีสาํคัญของธนาคารตอคณะกรรมการ
ธนาคาร

หนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1. ดูแลใหฝายจัดการมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุม

ทางดานการบริหารความเส่ียงประเภทตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะตอง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ ดานตลาดและการลงทุน  
ดานสภาพคลอง ดานการปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ 
โดยคณะกรรมการธนาคารตองทําหนาท่ีอนุมัตินโยบายดังกลาว 
รวมทั้งทบทวนกลยุทธ การปฏิบัติจริง และนโยบายในเร่ืองดังกลาว
อยางสมํ่าเสมอ

2. พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ  ตลอด
จนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่ได
แตงตั้งขึ้น

3. ดูแลใหธนาคารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และการลงทุน
แกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร

4. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงานจากผูสอบบัญชีภายนอก 
และขอคิดเห็นจากฝายจัดการของธนาคารตอคณะกรรมการธนาคาร
โดยไมลาชา หากมีความลาชามากตองขอคําชี้แจงจากฝายจัดการ

5. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือผูถือหุนรายใหญ
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยใหความสําคัญตอสัดสวนหรือจํานวน
กรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคาร

6. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงขอมูล เพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร
ไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียงพอท่ีจะทําใหสามารถปฏิบัติตาม

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
7. กําหนดอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร  กรรมการผูจัดการ 

ตลอดจนการออกระเบียบ คําสั่ง คูมือการปฏิบัติงาน ประกาศ และจัด
ทําหนังสือมอบอํานาจแจงแกบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ

8. กําหนดใหกรรมการตองเขารวมประชุมอยางนอยท่ีสุดกึ่งหน่ึงของ
จํานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแตละป

9. แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยอืน่ๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปน
ของธนาคาร เพื่อชวยดูแลระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนดไว เชน คณะเจาหนาที่บริหาร เปนตน

2. คณะกรรมการชุดยอย ที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการธนาคาร 
คณะเจาหนาที่บริหาร 
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติเปลี่ยนช่ือ “คณะกรรมการบริหาร” เปน 
“คณะเจาหนาท่ีบริหาร” รวมทั้งปรับองคประกอบของคณะเจาหนาท่ีบริหาร 
เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 ประกอบดวย กรรมการธนาคาร และผูบริหาร
ตั้งแตผู ชวยกรรมการผูจัดการข้ึนไปท่ีมีความเหมาะสม ตอมาเม่ือวันท่ี 
19 ธันวาคม 2557 อนุมัติปรับปรุงอํานาจการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของ
คณะเจาหนาที่บริหารใหม โดยในป 2557 คณะเจาหนาที่บริหารมีกรรมการ
จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 ทาน และผูบริหาร 
7 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้
 1. นายวิญู ไชยวรรณ ประธาน 
 2. Mr.Roy Agustinus Gunara รองประธาน
 3. นายสุจินต ศรีสุรางคกุล กรรมการ 
 4. นางสาวสนันนาถ กุลไพศาลธรรม กรรมการ
 5. นายกิตติพันธ ศรีวรรณวิทย กรรมการ
 6. นายพรเทพ  เพิ่มพรพิพัฒน กรรมการ
 7. นายกมลภู ปาลิภาพงศ กรรมการ
 8. นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการ
 9. Mr.David Jeffrey Stone กรรมการ
  นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคารไดมอบอํานาจใหคณะเจาหนาที่บริหาร เปน
ผูพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
1. กล่ันกรองแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ ซึ่งฝายจัดการนําเสนอคณะ

กรรมการธนาคาร

รายงานประจําปี 2557
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2. กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจ 
ใหบรรลุตามเปาหมาย

3. ควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
ธนาคารกําหนด

4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมตางๆ ตามกรอบอํานาจที่คณะกรรมการ
ธนาคารกําหนด

5. พิจารณาอนุมัติการกูยืม หรือการออกตราสารเพ่ือการระดมเงินทุน
ระยะยาวสําหรับการประกอบกิจการ

6. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานและคาใช
จายเพื่อการลงทุนในวงเงินตามที่คณะกรรมการกําหนด

7. พิจารณากลั่นกรองขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายตางๆ ใน
การดําเนินงานของธนาคาร เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา

8. พิจารณาดําเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังน้ี 
 1. นายธีระพล ปุสสเด็จ   ประธาน
 2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล   กรรมการ
 3. Mr.Stephen Tirador Briones   กรรมการ
  นายรงค หิรัญพานิช   เลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคาร ใหมีการเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอ และถูกตองครบถวน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของ

ธนาคาร ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารของธนาคาร ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ

ภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิชย คําส่ังและคําแนะนํา
ของธนาคารแหงประเทศไทย

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และสงเสริมให
พนักงานที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจในเทคนิคและวิธีการในการ
บริหารความเสี่ยง

5. พิจารณาคัดเลือก กําหนดคาธรรมเนียมวิชาชีพ และเสนอแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีของธนาคาร รวมท้ังผดุงความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชี

6. อนุมัติและทบทวนแผนงานของหนวยงานดานตรวจสอบและกํากับ 
ตลอดจนนโยบายและกฎบัตร

7. พจิารณาผลการปฏบิตังิานของหนวยงานดานตรวจสอบและกาํกับ และ
รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใหคําแนะนําหรือปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองในการปฏิบัติ หรือการบริหารงานของฝายงานตางๆ เพื่อ
มิใหเกิดความเสียหายกับธนาคาร

8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคารเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง
กับผูบริหาร หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมี
ความโปรงใสและครบถวน

9. ดูแลงานดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ใหเปนไปตามที่คณะ
กรรมการธนาคารไดใหความเห็นชอบ

10. ใหความเห็นชอบการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย รวมทั้งพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน และผลตอบแทนของผูบริหารหนวยงานดานตรวจสอบและ
กํากับ

11. กําหนดโครงสรางและอัตรากําลังของหนวยงานดานตรวจสอบและ
กํากับ

12. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร

13. รายงานตอคณะกรรมการของธนาคาร เพ่ือดําเนินการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข อสงสัยว ามีรายการหรือ
การกระทําที่ทุจริตหรือผิดกฎหมาย

14. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นชอบรวมกัน เชน สอบทานนโยบายการบริหารทางการเงิน 
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร และสอบทานรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชน
ตามที่กฎหมายกําหนด

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้ 
 1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล  ประธาน
 2. นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี  กรรมการ
 3. Mr.Tan Choon-Hong  กรรมการ
  นางสาวพัฒนจิตต วรพิสิษฐ  เลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหา และจาย

คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ แกกรรมการธนาคารและผูบริหาร

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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ระดับสูง โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปร งใส เพ่ือเสนอให
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวให
ธนาคารแหงประเทศไทยไดเมื่อรองขอ

2. คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนง
ตางๆ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร ดังน้ี
2.1  กรรมการของธนาคาร
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบอํานาจ

หนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการของ
ธนาคาร

2.3  ผูบริหารระดับสูง
3. ดูแลใหกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดรับผลตอบแทน

ที่เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ตนมีตอธนาคาร โดย
กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

4. ดูแลใหคณะกรรมการของธนาคารมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสม
กับโครงสรางธนาคาร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนไป

5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการธนาคารและผู 
บริหารระดับสูงตั้งแตรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจําป โดยตองคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ และ
ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

6. เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา การกําหนด
คาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ และความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในรายงานประจําป
ของธนาคาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหารของธนาคาร และผูบริหาร ซึ่งได
รับการแตงต้ังจากคณะกรรมการธนาคาร ปจจุบันมีจํานวน 9 ทาน มี
คุณสมบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดในเร่ืองโครงสรางคณะกรรมการ เพ่ือสงเสริม
ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย ไดแก 
 1. นายวิญู ไชยวรรณ  ประธาน
 2. Mr.Roy Agustinus Gunara  รองประธาน
 3. นายสุจินต ศรีสุรางคกุล  กรรมการ
 4. นายพรเทพ เพ่ิมพรพิพัฒน  กรรมการ

 5. Mr.David Jeffrey Stone  กรรมการ
 6. นายกิตติพันธ ศรีวรรณวิทย  กรรมการ
 7. นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย  กรรมการ
 8. นายดุลยวิทย อินทปนตี  กรรมการ
 9. นายปกรณเกียรติ  สิริโชคสวัสดิ์  กรรมการ
  นายพงศพันธ บุญเกิดรัตนสกุล  เลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1.  กําหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการ

บริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธของธนาคาร เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียง
โดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดานตางๆ ที่สําคัญ เช น 
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และ
ดานปฏิบัติการ เปนตน

2.  กําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความเส่ียงของ
ธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม

3.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กําหนด โดยพิจารณาอนุมัติการจัดระดับความเส่ียง 
กระบวนการติดตามความเสี่ยง และจัดใหมีมาตรการปองกันแกไข และ
ควบคุมความเสี่ยงอยางเหมาะสม กํากับใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง

4.  พิจารณาเห็นชอบนโยบายและอนุมัติกรอบการจัดทําแผนรองรับ
การดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan)

5.  รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอในส่ิงท่ีตอง
ดําเนินการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ
ที่กําหนด รวมถึงการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

6.  ดูแลทรัพยากรท่ีใชในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการใหเพียงพอ 
เชน บุคลากรในหนวยงานบริหารความเส่ียงและหนวยงานที่ทําหนาท่ี
ควบคุมความเส่ียง การปรับปรุงระบบงานเพื่อใหรองรับการบริหาร
ความเสี่ยง ฯลฯ

7.  พิจารณาดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งดําเนิน
การจัดทํา วิเคราะหขอมูล หรือการอ่ืนใดภายใตกรอบอํานาจของ

รายงานประจําปี 2557
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คณะกรรมการ เพ่ือสนับสนุนการทํางาน
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ 
คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาความเหมาะสมแลว และไดอนุมัติแตง
ตั้งคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและดําเนินการ
ในหนวยธุรกิจตาง ๆ ภายในธนาคารใหรวดเร็ว คลองตัว และรองรับ
การดําเนินกลยุทธธุรกิจของธนาคาร ปจจุบันประกอบดวย 11 คณะ ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน
 2. คณะอนุกรรมการอัตราดอกเบี้ย
 3. คณะกรรมการ IT Steering
 4. คณะกรรมการจัดซื้อ
 5. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 1 
 6. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2
 7. คณะกรรมการปรับโครงสรางหน้ี
 8. คณะกรรมการหลักประกัน และคณะอนุกรรมการหลักประกันอกี 2 คณะ
 9. คณะกรรมการแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
 10. คณะอนุกรรมการดูแลการปฏิบัติงานธุรกรรมดานหน้ีสินและ
  ตัวแทนขายหนวยลงทุน
11. คณะกรรมการอํานวยการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจของธนาคาร

3. กรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการ
บริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธนาคาร อันอาจมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2551 และที่อาจแกไขเพ่ิมเติมภายหลัง

โดยกรรมการอิสระตามประกาศดังกลาว กําหนดคุณสมบัติไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย

(ข)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน 
ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร 
รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจ
เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือ
ผู บริหารของผู ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทาง
การคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให 
หรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับ หรือใหกูยืม คํ้าประกัน 
การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระ
ตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขอ
อนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ 
การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหน่ึงป
กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผู จัดการของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่ งมีผู สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ
เปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกิน
กวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ใหบริการทาง
วิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 
ซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(ซ) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

 ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม
วรรคหน่ึง (ก) ถึง (ซ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective 
Decision) ได 

กรรมการอิสระของธนาคาร มีจํานวน 4 ทาน ตามรายชื่อตอไปนี้
 1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
 2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
 3. Mr.Stephen Tirador Briones 
 4. นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี

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

4.2 การจายคาตอบแทน
 4.2.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 1. สําหรับกรรมการ กําหนดเปน 3 สวน ดังนี้
  1) คาตอบแทนรายเดือน โดยจายใหกรรมการท่ีดํารงตําแหนง 
   ดังนี้

• ประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดแก ประธานกรรมการ

บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2) คาเบี้ยประชุม โดยจายใหแกกรรมการตามจํานวนครั้งท่ี
   เขารวมประชุม
  3) เงินบําเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑการจายบําเหน็จ
   กรรมการ ดังนี้

• ธนาคารตองมีผลกําไรจากการประกอบการ และ
• ธนาคารตองมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน

  4) ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผูถือหุน
   กําหนดเปนจํานวนที่แนนอนที่วางเปนหลักเกณฑ และจะ
   กําหนดไวเปนคราวๆ ไป

2. สําหรับพนักงานระดับตําแหนงตั้งแตผู อํานวยการฝายขึ้นไป 
ประกอบดวย เงินเดือน เงินชวยเหลือ โบนัส หรือเงินรางวัล และคา
ใชจายประจําเดือน ไดแก คาสึกหรอรถยนต คานํ้ามัน คาโทรศัพท

 4.2.2 คาตอบแทนอื่นเปนไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑที่ธนาคาร
 กําหนด ไดแก 

• คาเบี้ยเลี้ยง / คาที่พัก / คาพาหนะสําหรับการเดินทางไป
ปฏิบัติงานตางจังหวัดและตางประเทศ

• สวสัดกิารคารกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาํป ประกัน
ชีวิต

ผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู หรือสิทธิประโยชนอื่น
ตารางแสดงคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนสําหรับคณะกรรมการ
ธนาคาร  และคณะกรรมการชดุยอยในป 2557 เปนเงินรวม 4,045,000 บาท
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คณะกรรมการ
คณะเจ้าหน้าที่

บริหาร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

สรรหาฯ รวม

1.นายวานิช ไชยวรรณ1 - - - - -

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

3.นายธีระพล ปุสสเด็จ 130,000 - 960,000 - 1,090,000

4.นายศิริชัย สาครรัตนกุล 130,000 - 480,000 150,000 760,000

5.นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี 130,000 - - 90,000 220,000

6.นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส2 30,000 - 120,000 - 150,000

7.นายตัน จุน-ฮง 100,000 - - 75,000 175,000

8.นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย3 - - - - -

9.นายวิญญู ไชยวรรณ3 - - - - -

10.นายรอย ออกุสตินัส กุนารา3 - - - - -

11.นายรันวีร์ เดวาน4 70,000 - 360,000 - 430,000

รวม 1,790,000 - 1,920,000 315,000 4,025,000

หมายเหตุ  1. หมายเลข 1 ไม่ขอรับค่าตอบแทนรายเดือน
          2. หมายเลข 6 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
          3. หมายเลข 8, 9, 10 ไม่ขอรับค่าเบ้ียประชุมทุกคณะ
  4. หมายเลข 11 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการในปี 2557

ประเภท จ�านวนคน
จ�านวนเงิน

(บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน 3 19,195,035.52
เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2 585,022.00
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 2 18,000.00
รวม 3 19,798,057.52

ตารางแสดงผลตอบแทนพิเศษในปี 2557

ประเภท จ�านวนคน
จ�านวนเงิน

(บาท)
ผลตอบแทนพิเศษ - -
รวม - -

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีหุ้น/หุ้นกู้ ในปี 2557

ประเภท จ�านวนคน
จ�านวนเงิน

(บาท)
หุ้น/หุ้นกู้ - -
รวม - -

ตารางแสดงค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินในปี 2557

ประเภท จ�านวนคน
จ�านวนเงิน

(บาท)
ประกันชีวิต 5 24,780
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
รวม

1

5

2,787,500

2,812,280

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
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5. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะให
แตละกลุมไดรับสิทธินั้นอยางเต็มท่ีบนหลักการของความเปนธรรม โดย
การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ รวมทั้งนโยบาย
ของธนาคารที่เกี่ยวของดังน้ี

ผูถือหุน : ธนาคารมุงม่ันท่ีจะดําเนินงานใหมีผลประกอบการท่ีดีเพ่ือให
ธนาคารมีการเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน

พนักงาน : ธนาคารมุงมั่นที่จะสรางและพัฒนาอบรมความรูความสามารถ
ของพนักงานใหมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
มีมาตรฐาน สรางบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานมีความรูสึกวา เพื่อน
รวมงานเสมือนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน รวมถึงใหพนักงานไดมี
โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานและไดรับผลตอบแทนท่ีดีเหมาะสม อันจะ
กอใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน

ลูกคา : ธนาคารมุงม่ันท่ีจะใหลูกคาของธนาคารไดรับบริการท่ีมาจากใจ
ของพนักงาน รวดเร็วและม่ันใจในคุณภาพ ตรงกับความตองการของลูกคา
ตลอดจนสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาและรักษาความสัมพันธอัน
ดีกับลูกคา

คูคา : ธนาคารใหความสําคัญในการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาวและย่ังยืน
เพราะธนาคารแสวงหาพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ใหความรวมมือ

ในการแลกเปล่ียนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจรวมกัน เพ่ือ
ผลักดันการดําเนินงานของธนาคารใหประสบผลสําเร็จ ตั้งม่ันอยูในความ
ซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมตอคูคา

เจาหนี้ : ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอเจาหนี้
โดยควบคุมดูแลใหมีการชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้เงินกูยืม
ทุกประเภทอยางครบถวนตามกําหนดเวลาและปฏิบัติตามเง่ือนไขการ
กูยืมเงินตามขอตกลงอยางเครงครัดและจะดําเนินงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจใน
ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดีของธนาคาร

หนวยงานราชการ : ธนาคารมุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
และ/หรือขอกําหนดของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

ความรับผิดชอบตอสังคม : ธนาคารดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรมและ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูกับการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
โดยเฉพาะคนไทยในระดับฐานรากผานผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร
อยางตอเนื่อง รวมถึงการบริจาคอุปกรณเพ่ือการศึกษา ปฏิทินสําหรับ
ใชในการผลิตอักษรเบลลเพ่ือคนตาพิการ รวมทําบุญไถชีวิตโค-กระบือ 
เ พ่ือมอบใหธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ ณ 
โรงฆาสัตว จังหวัดปทุมธานี การจัดอบรมโดยรวมกับสถาบันสอนอาชีพ
ชี้ชองรวย อบรมหลักสูตร “นายพากเพียรสอนใหรวย” แนะเคล็ดลับ
การบริหารจัดการการเงินอยางถูกตองและรอบคอบเพ่ือนําไปใชใน
การตอยอดหมุนเวียนกิจการและสรางความมั่นคงใหธุรกิจ

6.การประชุม

รายชื่อ คณะกรรมการธนาคาร คณะเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน

นายสามารถ  บูรณวัฒนาโชค 12/13 - - -
นายธีระพล  ปุสสเด็จ 13/13 - 12/12 -
นายศิริชัย  สาครรัตนกุล 13/13 - 12/12 6/6
นายรันวีร เดวาน * 7/10 - 6/9 -
นางสาวกัลณิการ  ตริยางกูรศรี 13/13 - - 6/6
นายตัน  จุน-ฮง 10/12 - - 5/6
นางสาวกฤษณา  อรามกุลชัย 13/13 9/9 - -
นายวิญู  ไชยวรรณ 12/13 9/9 - -
นายรอย  ออกุสตินัส  กุนารา 13/13 9/9 - -
นายสตีเฟน  ทีราดอร  บริโอเนส ** 3/3 - 3/3 -
หมายเหตุ * กรรมการลาออกระหวางป          **กรรมการเขาใหมระหวางป
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7. จริยธรรมทางธุรกิจ 
คณะกรรมการธนาคารไดจดัทําขอกําหนดจริยธรรมสาํหรับคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยมุงท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมที่สูงท่ีสุดเพื่อ
ประโยชนของผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสยีอ่ืนๆ จริยธรรมกรรมการครอบคลมุ
หลักการสําคัญที่กรรมการธนาคารตองปฏิบัติ อาทิ ความซ่ือสัตยและ
คุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกฎหมาย 

นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดทําขอกําหนดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อใชเปน
หลกัปฏิบตัสิาํหรับผูบรหิารและพนักงานของธนาคารท่ีจะประพฤติปฏบิตัใิน
สิ่งที่ถูกตองดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อรวมกัน
สรางและรักษาความนาเชื่อถือรวมถึงความไววางใจของลูกคา ผูถือหุนและ
สาธารณชน 

8. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
ธนาคารใหความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิด หรืออาจจะเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการระหวางกัน
ของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินใหเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนขอกําหนดและหลักเกณฑของทางการใน
การพิจารณาเรื่องที่เกิด หรืออาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน ธนาคารไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎเกณฑของทางการ ซึ่งจะพิจารณารายการ
เหลานี้เสมือนเปนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการผูที่มี
สวนเก่ียวของตองไมเขารวมการพิจารณาอนุมัติรายการน้ัน นอกจากน้ี 
จะไมมีการกําหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษไปจากปกติเพ่ือกรรมการ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ

9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ธนาคารใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและถือเปนนโยบาย
หลักที่จะเสริมสรางใหธนาคารไดพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับธนาคารโดยรวม 
ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนธุรกิจ เปาหมายและแผนการ
ดําเนินงานไวอยางชัดเจนและเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
และสามารถวัดผลงานได อีกทั้งไดตระหนักดีวา ระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี จะนําไปสู ผลประกอบการท่ีดีและความเจริญกาวหนาของธนาคาร 
โดยมีสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในธนาคารที่ไดกําหนดไวดังนี้ 

1. การจัดโครงสรางองคกรของธนาคารที่ชัดเจนสอดคลองกับการดําเนิน
ธุรกิจ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของธนาคาร โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของ
กลุมตรวจสอบและกํากับ และผูสอบบัญชีอิสระของธนาคาร เนนการ
พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการและทบทวน สอบทานนโยบายบัญชี
ที่สําคัญรวมถึงการเปดเผยขอมูล 

3. การบริหารความเส่ียง ธนาคารไดใหความสําคัญตอการบริหาร
ความเส่ียงเปนอยางยิ่ง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ฝายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งวิเคราะหความเสี่ยงและกําหนดแนวทาง
บริหารควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

4. ธนาคารมีระเบยีบปฏบิตังิานทีก่าํหนดอาํนาจ ตลอดจนความรบัผดิชอบ
ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานแตละระดับ รวมถึงกระบวนการควบคุม
ในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการแบงแยกหนาท่ีผู ปฏิบัติงาน 
ผูสอบทานและผูอนุมัติออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและเพื่อ
การตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม มีการจัดทําคูมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน เพื่อใหกระชับรวดเร็วภายใตการ
ควบคุมที่รัดกุม

5. ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ใชสนับสนุนขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานและการติดตามประเมิน
ผลระบบการควบคุมภายในและดําเนินการแกไขขอบกพรองที่มี
นัยสําคัญไดทันทวงที รวมถึงใหขอมูลระบบสารสนเทศท่ีมีประโยชน 
มคีวามถกูตองครบถวนเปนปจจุบนัตอการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
และผูบริหารของธนาคาร

6. กลุมตรวจสอบและกํากับ มีหนาที่ตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงาน
ของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยใชหลักเกณฑ
การพิจารณาตามฐานความเส่ียงของงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของทางการ นโยบายระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เปนแนวทางในการ
กํากับและตรวจสอบ รวมท้ังการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแล ซึ่งกลุม
ตรวจสอบและกํากับมีความอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ของแตละฝายงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยอมสงผลใหมีการควบคุมภายในท่ีดี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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10. การเปดเผยขอมูลขาวสาร
แมวาธนาคารยังไมไดเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แต
ธนาคารไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลทางตางๆ ของธนาคาร 
ผานทางเว็บไซต www.tcrbank.com ไดแก ขอมูลทั่วไปของธนาคาร 
รายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูลการดํารงเงินกองทุนตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงขอมูลผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของ
ธนาคารใหแกผูที่สนใจท่ัวไปไดรับทราบ

11. การบริหารลูกคาสัมพันธ
ลูกคาคือหัวใจในการดําเนินงานของธนาคาร ดังนั้น การบริหารลูกคา
สัมพันธ คือกระบวนการที่จะทําใหธนาคารเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน 
ธนาคารจึงไดดําเนินการบริหารลูกคาสัมพันธอยางย่ังยืนภายใตหลักการ 
4R คือ Retention (การรักษาฐานลูกคาเดิมใหลูกคาใชบริการอยางตอ
เนื่อง) Relationship (การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาทุกคนใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด) Referral (สรางการยอมรับจากลูกคา จนนําความ
ประทับใจที่ไดรับจากธนาคารไปบอกตอยังบุคคลรอบขาง) และ Recovery 
(การแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยมีกระบวนการท่ีชัดเจน รวดเร็ว และ
สามารถตรวจสอบได) เพื่อสรางความม่ันใจใหลูกคาเห็นถึงการใหบริการ
ตามปรัชญาที่วา “ทุมเทบริการดวยใจ ฉับไว ไววางใจได”

12. การรับเรื่องรองเรียน
ภายใตปรัชญาการใหบริการของธนาคารท่ีวา “ทุมเทบริการดวยใจ ฉับไว 
ไววางใจได” ลูกคาของธนาคารตองไดรับการบริการจากพนักงานดวย
ปรัชญาดังกลาว แตถาลูกคาไมไดรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ
ของพนักงาน สามารถเสนอแนะ หรือใหคําติชมไดโดยตรงกับเจาหนาที่
ของธนาคาร หรือศูนยลูกคาสัมพันธ (Call Center) หรือชองทางสังคม
ออนไลนของธนาคาร โดยธนาคารตระหนักดีวา ลูกคาไดเสียสละเวลา
อันมีคาในการใหคําแนะนําหรือติชม เพราะลูกคาไดใหความสําคัญแก
ธนาคาร และตองการใหธนาคารมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการ
ที่ตอบสนองไดตรงใจลูกคา ทุกคําติชมจึงมีกระบวนการแกไขในเวลาท่ี
ธนาคารกําหนด

13. การพัฒนาองคกร
การพัฒนาบุคลากรในป 2557 ธนาคารมีเปาหมายท่ีจะจัดทําหลักสูตร
มาตรฐาน (Compulsory Program) สําหรับพนักงานแตละระดับ เชน 
พนักงานใหม พนักงานระดับหัวหนางาน เปนตน หลักสูตรมาตรฐานนี้จะ

ครอบคลุมถึงความรู ความเขาใจในธุรกิจ เปาหมาย วิสัยทัศน คานิยมหลัก 
(Core Values) ของธนาคาร รวมท้ังทักษะ หลักเกณฑ นโยบาย ขอกําหนด
ที่เกี่ยวของ

นอกจากนี้ ธนาคารจะปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับความรูและ
ทักษะที่ใชอยูในปจจุบันใหมีความชัดเจน ทันสมัยและนําไปใชในการปฏิบัติ
งานไดดียิ่งข้ึน

14. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารใหความสําคัญตอการกํากับดูแลองคกรตาม
หลักบรรษัทภิบาล โดยกําหนดใหคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายพัฒนาจรรยาบรรณของ
พนักงานทุกระดับ

การมีระบบการกํากับดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพเปนการสงเสริมใหธนาคาร
มีศักยภาพในการแขงขัน เสริมสรางความเช่ือมั่นแกผู ฝากเงิน คู คา 
พันธมิตรธุรกิจ เปนรากฐานแหงการเติบโตท่ีมั่นคงย่ังยืนรวมกันของ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมถึงสังคมและประเทศชาติ

ตามโครงสรางธนาคาร ทุกฝายงานจะมีสวนรวมในการกํากับดูแลองคกร
ตามหลกัธรรมาภบิาล โดยเจาหนาทีบ่รหิารระดบัฝาย (N1) เปนผูรบัผดิชอบ
การกํากับดูแลในฝายงานของตนโดยตําแหนง และมีเจาหนาที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่กํากับและติดตามการทํางานของแตละฝายให
เปนไปตามนโยบาย มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังของ
ธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทยและหนวยงานกํากับทางการหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอนที่ชัดเจน โปรงใส 
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

และเพ่ือใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และระดับความ
เส่ียงของกิจกรรมตางๆ กลุมตรวจสอบและกํากับ จะทําหนาท่ีกํากับดูแล
ใหมีการปฏิบัติงานตามระดับความเสี่ยงและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

รายงานประจําปี 2557
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รายงานทางการเงิน



คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) เปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินของธนาคารโดยถูกตอง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชี
ที่รับรองท่ัวไป โดยใชนโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
และเหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล
ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อยางเพียงพอ ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง 
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑและการกํากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให
มั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางการเงินมีความถูกตองครบถวน
แสดงใหเห็นฐานะการเงินโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือใหเช่ือมั่นไดวาธนาคารมีฐานะ
มั่นคงและสามารถปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ไมปกติ ท้ังนี้ คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งสิ้น เปนผู ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน  ระบบการควบคุมภายในและ
การเปดเผยขอมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอยางครบถวน เพียงพอและ
เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวตามที่ปรากฏไวในรายงานประจําปนี้แลว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวา ธนาคารไดมีการเปดเผยขอมูล
ดวยความโปรงใสเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสรางความ
เช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของธนาคาร 
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

รายงานประจําปี 2557
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คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด 
(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังน้ี

 1. นายธีระพล ปุสสเด็จ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ 
 3. Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายรงค  หิรัญพานิช ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ระหวางป 2557 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบจาก Mr. Ranvir 
Dewan เปน Mr. Stephen Tirador Briones ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2557 
(ตามมติคณะกรรมการธนาคารคร้ังที่ 10/2557 วันที่ 23 กันยายน  2557) 
เนื่องจาก Mr. Ranvir Dewan ขอลาออกจากการเปนกรรมการ
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามที่ระบุไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ในป 2557 ไดมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 12 คร้ัง และไดรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
ธนาคารเปนประจําทุกเดือน 

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2557 มีดังนี้

1. รายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินประจํางวดครึ่งปและประจําป งบดังกลาวไดจัดทําข้ึน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองท่ัวไป การสอบทาน
มีวัตถุประสงค เ พ่ือพิจารณาความถูกต องครบถวนและเ ช่ือถือได 
ของขอมูล ความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตลอดจนพิจารณา
ผลการตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญ และแผนในการบริหาร
ความเส่ียงของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชีและผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจาํปและการกาํกับดูการปฏบิตังิานของฝายตรวจสอบ ทัง้น้ี ไดพจิารณา
ประเด็นความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากร รวมถึงความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกไตรมาส ไดพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคาร
แหงประเทศไทยและของผูสอบบัญชี เพ่ือประเมินสภาพของระบบการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส การเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตองเพียงพอและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานกอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร

7. ผูสอบบัญชี
พิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและเสนอความเห็นเก่ียวกับคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือขออนุมัติตอท่ีประชุม
ผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบได ประเมินผลและสอบทานทุกด านแล ว 
มีความเห็นวา การบริหารงานโดยรวมของธนาคารเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยผูบริหารมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของธนาคาร มีการบริหารปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ มีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ 
และมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนมีการสอบทานสินเช่ือและกํากับการปฏิบัติงานเปนไป
ตามนโยบายที่ธนาคารกําหนด และเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของทางการ ตลอดจนมีการดูแลใหมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดมา

นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ควบคุมภายในของธนาคาร รวมท้ังติดตามผลการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานเปนประจําทุกไตรมาส

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
พจิารณาอนมุตัแิผนกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑประจําป และติดตามงาน
การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางใกลชิด เพ่ือใหธนาคารมีการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดของทางการและกฎระเบียบของธนาคาร

4. การสอบทานสินเชื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบกับแผนงานสอบทานสินเช่ือประจําป กอนนํา
เสนอตอคณะกรรมการธนาคารและรับทราบเก่ียวกับคุณภาพสินเช่ือ 
ผลการสอบทาน และติดตามการแกไขประเด็นที่พบจากการสอบทาน
เพ่ือใหกระบวนการสินเชื่อของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ

5. การสอบทานระบบการบริหารความเส่ียง
สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยติดตามผลจากกิจกรรม
การบริหารความเส่ียงของธนาคาร เพ่ือใหมั่นใจวาการบริหารความเส่ียง
ของธนาคารในดานตางๆ มีความเหมาะสมและความเสี่ยงอยูในระดับที่
ยอมรับได

รายงานประจําปี 2557
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะธนาคาร และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย
ถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว
จากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให
ไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการ
สอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอ
งบการเงินโดยรวมของงบการเงิน

ขาพเจาเชือ่วาหลักฐานการสอบบญัชีทีข่าพเจาไดรบั  เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น

ขาพเจ าเห็นว างบการเงินข างต นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคาร
ไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 ซึ่งอธิบายถึงการ
ปรับปรุงงบการเงินปกอนเกี่ยวกับการบันทึกสํารองการจายโดยใชหุ น
เปนเกณฑ โดยธนาคารไดปรับงบการเงินปกอนที่แสดงเปนตัวเลขเปรียบ
เทียบแลว ทั้งนี้ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมไดมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

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

บุญเลิศ  กมลชนกกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย
เงินสด 516,596 515,968 569,196
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7 761,393 335,236 1,697,109
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 8 4,193,921 4,505,092 2,040,517
เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ 9 - 571,495 571,495
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 10
   เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 23,051,618 20,113,519 17,920,789
   บวก  ดอกเบี้ยคางรับ 125,360 99,668 96,674

   รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 23,176,978 20,213,187 18,017,463
   หัก  รายไดรอตัดบัญชี (754) (1,605) (3,666)
   หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11 (769,883) (592,574) (319,320)
   หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 12 (73,865) (20,337) (13,634)

   รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 22,332,476 19,598,671 17,680,843

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 13 10,649 13,789 33,227
อาคารและอุปกรณสุทธิ 14 135,641 103,769 82,975
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ 15 100,097 83,289 69,297
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6, 16 64,753 42,453 35,889
สินทรัพยอื่นสุทธิ 17 140,401 133,853 82,171

รวมสินทรัพย 28,255,927 25,903,615 22,862,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..กรรมการ                                               …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..กรรมการ
(นายวิญู ไชยวรรณ)                                                                          (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สิน

เงินรับฝาก 18 24,152,404 21,756,802 18,797,952
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 19 1,167,552 1,326,180 1,715,871
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 27,788 46,245 59,252
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 20 - 14,500 34,500
ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน
   ของพนักงานหลังออกจากงาน 21 36,581 16,183 37,537
หนี้สินอื่น 22 357,044 267,320 280,480

รวมหนี้สิน 25,741,369 23,427,230 20,925,592

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 24
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 312,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 3,125,000
      หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 3,000,000 3,000,000

   ทุนที่ออกและชําระแลว
      หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 3,000,000 3,000,000
      หุนสามัญ 250,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 2,500,000
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 6 8,562 5,775 1,925
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 5,948 3,035 1,850
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว
      ทุนสํารองตามกฎหมาย 25 2,300 2,300 2,300
   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน) 6 (502,252) (534,725) (568,948)

รวมสวนของธนาคาร 2,514,558 2,476,385 1,937,127
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - -

รวมสวนของเจาของ 2,514,558 2,476,385 1,937,127

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 28,255,927 25,903,615 22,862,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดดอกเบี้ย 29 2,224,379 2,194,860 2,028,800 1,762,620
คาใชจายดอกเบี้ย 30 (790,037) (774,356) (789,572) (752,598)

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 1,434,342 1,420,504 1,239,228 1,010,022

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 31 141,788 133,761 128,916 106,630
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 31 (41,492) (41,867) (33,784) (28,785)

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 100,296 91,894 95,132 77,845

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 32 56,657 (1,116) 61,833 (1,116)
รายไดเงินปนผล 181 - 181 18,000
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ 95,065 143,856 27,433 22,767

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 1,686,541 1,655,138 1,423,807 1,127,518

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (748,397) (590,452) (690,846) (482,390)
คาตอบแทนกรรมการ 6 (8,615) (9,702) (8,554) (9,612)
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ (208,802) (175,051) (197,719) (154,425)
คาภาษีอากร (49,629) (42,340) (48,468) (39,661)
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย (32,292) (197,034) (28,855) (69,789)
คาใชจายอื่นๆ (182,452) (104,982) (103,013) (75,507)

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ (1,230,187) (1,119,561) (1,077,455) (831,384)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 33 (418,425) (546,129) (316,380) (295,983)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 37,929 (10,552) 29,972 151
ภาษีเงินได 6, 35 9,472 9,266 12,101 12,302

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 47,401 (1,286) 42,073 12,453

รายงานประจําปี 2557
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 3,640 1,481 3,641 1,481
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (12,000) 30,472 (12,000) 27,212

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,672 (6,390) 1,672 (5,738)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ (6,688) 25,563 (6,687) 22,955

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 40,713 24,277 35,386 35,408

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของธนาคาร 47,401 (1,286) 42,073 12,453
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 1 - - -

47,402 (1,286) 42,073 12,453
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของธนาคาร 40,713 24,277 35,386 35,408
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 1 - - -

40,714 24,277 35,386 35,408

กําไรตอหุนของผูถือหุนธนาคาร

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 6, 39 0.16  0.00  0.14  0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 37,929 (10,552) 29,972 151
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 364,897 539,425 262,852 289,279
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 41,879 35,703 39,493 31,741
สวนเกิน (สวนตํ่า) กวามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจําหนายสุทธิ (41,090) (44,458) (41,090) (44,458)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย (4,570) 1,116 (4,570) 1,116
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (52,087) - (57,263) -
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย (13,010) 60,521 (80,341) (24,057)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (5,353) 31 1,722 29
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 1,265 - 1,266 -
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 53,528 6,704 53,528 6,704
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 9,894 8,284 8,398 5,858
คาตอบแทนกรรมการ 2,787 3,850 2,787 3,850
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (1,434,342) (1,420,504) (1,239,228) (1,010,022)
เงินสดรับดอกเบี้ย 2,185,558 2,194,410 1,992,029 1,750,683
เงินสดจายดอกเบี้ย (740,193) (744,776) (739,442) (722,894)
รายไดเงินปนผล (181) - (181) (18,000)
เงินสดรับเงินปนผล 181 - 18,181 -
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได - 5,808 - 5,808
เงินสดจายภาษีเงินได (11,071) (19,171) (1,998) (4,140)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 396,021 616,391 246,115 271,648

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (429,804) 1,362,062 (429,145) 1,361,873
เงินใหสินเชื่อ (2,850,395) (2,047,656) (2,939,203) (2,209,453)
ทรัพยสินรอการขาย (55,059) (32,592) 13,980 43,494
สินทรัพยอื่น (43,854) (48,252) (23,171) (27,854)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก 2,369,581 3,037,695 2,395,602 2,958,850
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (323,628) (844,691) (158,628) (389,691)
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (18,457) (13,007) (18,457) (13,007)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม (14,500) (20,000) (14,500) (20,000)
เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน (1,559) - - -
หนี้สินอื่น 64,779 (76,330) 27,440 (47,300)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (906,875) 1,933,620 (899,967) 1,928,560

งบกระแสเงินสด

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2557
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (10,202,070) (6,588,947) (10,202,070) (6,588,947)
เงินสดรับจากการจําหนายหรือไถถอนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 10,562,542 4,169,195 10,562,542 4,169,195
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 626,651 (48,010) 626,651 -
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (63,761) - (63,203) (43,091)
เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 7,489 - 76 -
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (23,401) (19,899) (23,401) (18,945)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน     907,450 (2,487,661) 900,595 (2,481,788)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 500,000 - 500,000
เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - (1) - -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน - 499,999 - 500,000

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 575 (54,042) 628 (53,228)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 516,021 570,063 515,968 569,196

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 516,596 516,021 516,596 515,968

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (2,913) 4,903 (2,913) 4,903
ทรัพยสินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับชําระหนี้ 330,214 22,499 224,044 22,499
เจาหนี้จากการซื้ออุปกรณ  2,114 1,213 2,114 1,213
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 1,613 8,610 1,613 8,610
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพย 137 7,330 137 7,330

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด (ตอ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุขอ หนา
1  ขอมูลทั่วไป  72
2  นโยบายการบัญชี 72
3  การบริหารความเสี่ยง 85
4  ประมาณการและขอสมมติฐานทางการบัญชีที่สําคัญ 91
5  การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 93
6  การปรับปรุงงบการเงินปกอน 93
7  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  (สินทรัพย) 95
8  เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 96
9  เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ 97
10  เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 98
11  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103
12  คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี 104
13  ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 104
14  อาคารและอุปกรณสุทธิ 105
15  สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ 106
16  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 107
17  สินทรัพยอื่นสุทธิ 108
18  เงินรับฝาก 109
19  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน) 109
20  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 110
21  ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน
  ของพนักงานหลังออกจากงาน 110

หมายเหตุขอ หนา
22  หนี้สินอื่น 111
23  สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 112
24  ทุนเรือนหุน 112
25  ทุนสํารองตามกฎหมาย 112
26  สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด 113
27  เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย 114
28  ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญ
  จําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ 115
29  รายไดดอกเบ้ีย 115
30  คาใชจายดอกเบ้ีย 115
31  รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 116
32  กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 116
33  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 117
34  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 117
35  ภาษีเงินได 117
36  ภาระผูกพันในสัญญาเชาดําเนินงาน 119
37  รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 119
38  ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและ
  ผูมีอํานาจในการจัดการ 122
39  กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 122
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1  ขอมูลทั่วไป
ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และ
ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ธนาคารไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการดําเนินการจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และไดเปดดําเนินการเปนธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2550 โดยไดจดทะเบียนเปล่ียนชื่อกับกระทรวงพาณิชย จากเดิมช่ือ “บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไทยเคหะ จํากัด (มหาชน)” เปน “ธนาคาร
ไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน)” 

สํานักงานใหญตั้งอยูที่ อาคาร ไทยประกันชีวิต เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก และอาคาร อาร เอส ทาวเวอร ชั้น 10 ชั้น 17 ชั้น 25 ชั้น 26 ชั้น 37 และ
ชั้น 41 เลขที่ 121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ธุรกิจหลักของธนาคารคือ การใหบริการทางการเงิน ภายในขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย

ธนาคารมีบริษัทยอย คือ บริษัท ธนบรรณ จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู
ที่อาคาร อาร เอส ทาวเวอร ชั้น 25 เลขที่ 121/76 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 มีวัตถุประสงคหลัก 
เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถจักรยานยนต ธนาคารไดจําหนายบริษัทยอยในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

2   นโยบายการบัญชี
นโยบายบัญชีที่สําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดังตอไปนี้

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 การแสดงรายการ
ในงบการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสด) ได
ทําข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส.11/2553 เร่ือง “การจัดทําและการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งท่ีเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงินยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบาย
การบัญชีในลําดับตอไป

 สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินคือเงินบาท

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่จําหนายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ไดถูกรวมไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สวนกําไรจากการจําหนาย
เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไดถูกรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไม
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เน่ืองจากธนาคารไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงเดียวแลวในระหวางป 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ดังนั้น จึงไมแสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เพ่ือการเปรียบเทียบ

 การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใช ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและ
การใช ดุลยพินิจของผู บริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ และตองเป ดเผย
เร่ืองการใชดุลยพินิจของผู บริหาร หรือความซับซอน หรือเกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคัญตองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 4

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เก่ียวของ

 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความที่เกี่ยวของซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวของกับธนาคาร มีดังนี้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเชา
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ
   และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

รายงานประจําปี 2557
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 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย
   ตามสัญญาเชา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

 ผูบริหารของธนาคารไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความดังกลาว
จะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวของกับธนาคารและยังไมไดนํามาใชกอนวันถือปฏิบัติ

 ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญตอธนาคาร มีดังตอไปนี้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
      (ปรับปรุง 2557)  และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 

  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

 ผูบริหารของธนาคารไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงดังกลาว
จะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีนําเสนอยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปรับปรุงและลดความซํ้าซอนของคํานิยามของมูลคายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิยามและแหลงขอมูลในการวัดมูลคายุติธรรม และ
การเปดเผยขอมูลสําหรับใชในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผูบริหารอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฉบับนี้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

74

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



 ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญ มีดังนี้ 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินคาคงเหลือ
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
   ขอผิดพลาด
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญากอสราง
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชา
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

  ความชวยเหลือจากรัฐบาล
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรตอหุน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจง

  กับกิจกรรมดําเนินงาน
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถือหุน
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
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 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ  และหน้ีสิน
   (ปรับปรุง 2557)  ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  เรื่อง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
      (ปรับปรุง 2557)
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
   (ปรับปรุง 2557)  สภาพแวดลอม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  เรือ่ง การปรับปรงุยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่29 (ปรับปรงุ 2557) 
      (ปรับปรุง 2557)  เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
      (ปรับปรุง 2557) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12  เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
    (ปรับปรุง 2557) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
      (ปรับปรุง 2557) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15  เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
      (ปรับปรุง 2557) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17  เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
      (ปรับปรุง 2557) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18  เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
      (ปรับปรุง 2557)
 
 ผูบริหารของธนาคารไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความ

ดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ

 ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2559 สามารถสรุปไดดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกัน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยท้ังหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยตอ) ที่กิจการเปนผูออกและ

สัญญาประกันภัยตอที่กิจการถือไว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคาร

2.3 การรับรูรายได
 (ก) รายไดดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ

ธนาคารรับรู รายไดดอกเบ้ียตามเกณฑคงคาง โดยธนาคารจะหยุดรับรูตามเกณฑนี้ สําหรับลูกหนี้ที่คางชําระดอกเบี้ยเกินกวา
สามเดือนนับจากวันท่ีครบกําหนดชําระหรือมีความไมแนนอนเก่ียวกับการชําระหน้ี โดยจะใชเกณฑการรับชําระเงินแทน และ
ธนาคารยังไดบันทึกยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบี้ยจากเงินใหกู ยืมที่ค างชําระดังกลาวท่ีธนาคารบันทึกบัญชีเป นรายไดแลว
ออกจากบัญชีเพื่อใหเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารจะรับรูรายไดตามเกณฑ
คงคางไดใหมเมื่อลูกหนี้ไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยท่ียังคงคางครบถวนแลว

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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 (ข) รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมโดยรับโอนลูกหน้ี (แฟกเตอริง)
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหน้ีแฟกเตอริงโดยใชเกณฑคงคาง ยกเวนรายไดดอกเบี้ยจากลูกหน้ีแฟกเตอริงท่ีผิดนัดชําระนับแต
วันที่ครบกําหนดชําระเกินกวาสามเดือนโดยจะใชเกณฑการรับชําระเงินแทน

ธนาคารได บันทึกยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบ้ียจากลูกหนี้แฟกเตอริงที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป นรายไดแล วออกจากบัญชี 
เมื่อลูกหน้ีเปนลูกหน้ีที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียเกินกวาสามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ เพื่อใหเปนไปตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหมเมื่อลูกหน้ีไดชําระเงินตน
และดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว

 (ค) รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและลิสซิ่ง
รายไดจากการใหเชาซื้อและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเปนรายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง รายไดดอกเบี้ยจาก
การใหเชาซื้อและลิสซิ่งท่ีคางชําระเกินกวาสามเดือนนับตั้งแตวันครบกําหนดชําระรับรูตามเกณฑการรับชําระเงิน

ธนาคารและบริษัทยอยไดบันทึกยกเลิกรายไดสําหรับดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและลิสซิ่งที่บันทึกบัญชีเปนรายไดแลวออกจาก
บัญชี เมื่อลูกหน้ีเปนลูกหน้ีที่ค างชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียเกินกวาสามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารและบริษัทยอยจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางไดใหม
เมื่อลูกหน้ีไดชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ยังคงคางครบถวนแลว

 (ง) รายไดดอกเบี้ย สวนลด และเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
การรับรูรายไดดอกเบ้ียจากเงินลงทุนในหลักทรัพยถือตามเกณฑคงคางและรับรูรายไดเงินปนผลเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผลสวนลดรับ
ลวงหนาจากการซ้ือลดตั๋วเงินและรายไดรับลวงหนาอื่นรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา

 (จ) กําไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อไดโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของในทรัพยสินรอการขายใหกับผูซื้อแลว

2.4 การรับรูคาใชจาย
 (ก) คาใชจาย

ธนาคารและบริษัทยอยรับรูคาใชจายโดยใชเกณฑคงคาง 

 (ข) คานายหนาและคาใชจายทางตรงเม่ือเริ่มทําสัญญาเชาซื้อและลิสซิ่ง
ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกคานายหนาและคาใชจายทางตรงเม่ือเริ่มแรกทําสัญญาเชาซื้อและลิสซิ่งสําหรับสัญญาเชาซื้อและลิสซิ่ง
ที่ทําข้ึนต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนสวนหนึ่งของเงินใหสินเช่ือและทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงโดยแสดง
หักจากรายไดดอกเบ้ียจากสัญญาเชาซื้อและลิสซ่ิงตลอดอายุของสัญญา สําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2551 ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บของธนาคาร ทั้งนี้เปนไปตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและ
บริษัทโฮลดิ้งสที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจการเงิน

2.6 เงินลงทุน
 เงินลงทุนของธนาคารประกอบดวย ตราสารหนี้ และตราสารทุนซ่ึงธนาคารไดจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือคา หลักทรัพยเผ่ือขาย 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนทั่วไป

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงายท่ีไดมาเพื่อถือไวในระยะส้ันและธนาคารมี
วัตถุประสงคที่จะขายเพื่อหากําไรจากการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย จัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือคาและแสดงดวยมูลคายุติธรรม 
กําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม และกําไรและขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพยนี้รับรูเปนกําไร (ขาดทุน) 
สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ธนาคารต้ังใจและสามารถถือไวจนครบกําหนด จัดประเภทเปนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุน
ตัดจําหนายสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้ตัดจําหนาย โดยวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหน้ีนั้น

 ตราสารหน้ีและตราสารทุนในความตองการของตลาดซ่ึงมีราคาตลาดที่ระบุไดโดยงายและไมไดจัดประเภทไวเปนหลักทรัพยที่จะถือจนครบ
กําหนดหรือหลักทรัพยเพื่อคาหรือเงินลงทุนในบริษัทยอยจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขายและแสดงดวยมูลคายุติธรรมสุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคา (ถามี) ธนาคารบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเปนรายการในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกระทั่งมีการจําหนายหลักทรัพยนั้นไป โดยบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว
ในกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

 ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปและแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนเผื่อขายบันทึกเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 เมื่อธนาคารประเมินวาเงินลงทุนเกิดการดอยคา จะบันทึกคาเผื่อการดอยคาเพื่อรับรูผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

 ธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยวิธี Settlement Date และคํานวณราคาทุนของเงินลงทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

 ตราสารหน้ีภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหน้ีอื่นท่ีออกจําหนายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลคา
ยุติธรรมคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซ้ือของตราสารหน้ีที่เผยแพรในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือสถาบันการเงินอ่ืนแลวแต
กรณี
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 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแสดงเปน
รายการในสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท

2.7 เงินลงทุนในบริษัทยอย
 บริษัทยอยหมายถึงกิจการท่ีธนาคารมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยท่ัวไปแลวธนาคารจะถือหุน

ที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหน่ึง ในการประเมินวาธนาคารมีการควบคุมบริษัทอ่ืนหรือไม ธนาคารพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิ
ในการออกเสียงท่ีเปนไปไดที่ธนาคารสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารน้ันในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเปนไปไดซึ่งกิจการ
อื่นถืออยูดวย ธนาคารรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินตั้งแตวันที่ธนาคารควบคุมบริษัทยอยจนกระท่ังอํานาจควบคุมจะหมดไป

 ธนาคารบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จ ายไปหรือดวยมูลคายุติธรรม
ของตราสารทุนท่ีออกให หรือดวยภาระหนี้สินซ่ึงธนาคารตองรับผิดชอบต้ังแตวันท่ีไดบริษัทยอยมา รวมถึงตนทุนทางตรงที่เก่ียวกับ
การซื้อบริษัท สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไดจากการซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษัทยอย
นั้น ที่มูลคายุติธรรมโดยรวมสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมดวย

 ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยท่ีธนาคารจะไดรับจะบันทึกเปนคาความนิยม 

 ตนทุนการไดบริษัทยอยที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที

 รายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนท่ียังไมไดเกิดข้ึนจริง ซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการ
ในกลุมบริษัท จะถูกตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งธนาคารพิจารณาแลววามีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา 
ธนาคารจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในกรณีที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงดวยวิธีราคาทุน

 ในท่ีนี้การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่จําหนายจะบันทึกเปนกําไรและขาดทุน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.8 เงินใหสินเชื่อ
 เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินตนรวมดอกเบี้ย

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงินแสดงดวยยอดเงินตนรวมคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อแรกเริ่มทําสัญญารอตัดบัญชี

 เงินใหสินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินตน

 รายไดรอตัดบัญชีแสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย

รายงานประจําปี 2557
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2.9 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารและบริษัทยอยพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายบัญชี

หรือรายลูกหน้ีก็ได โดยธนาคารและบริษัทยอยเลือกพิจารณาจัดช้ันสินเชื่อและต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนรายลูกหน้ี กลาวคือ ธนาคารและ
บริษัทยอยพิจารณาจัดชั้นสินเช่ือทุกประเภทของลูกหน้ีรายหนึ่งในระดับคุณภาพที่ตํ่าสุดของลูกหน้ีรายน้ัน  กรณีที่ไมสามารถแยกวัตถุประสงค
การกูยืมไดและตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามการจัดช้ันดังกลาว นอกจากน้ี ธนาคารและบริษัทยอยไดดําเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

 ธนาคารและบริษัทยอยพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และเรื่อง แนวนโยบาย
การประเมินหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมถึงการ
วิเคราะหและประเมินฐานะลูกหนี้แตละราย โดยอาศัยประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ

 ธนาคารและบริษัทยอยพิจารณากันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามอัตรารอยละที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับ
ผลตางของยอดหน้ีคงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือผลตางของยอดหน้ีคงคางตาม
บัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยไดพิจารณา
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑขั้นต่ําท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และไดคํานึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน
เพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปจจัยดานอื่นๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้เงินใหสินเช่ือ
ในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกูยืม

 การตัดจําหนายหนี้สูญกระทําตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย

 หนี้สูญที่ไดรับคืนบันทึกเปนรายไดจากการดําเนินงานอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.10 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
 ธนาคารและบริษัทยอยใชวิธีในการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหาโดยการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการชําระหน้ี การลดเงินตนและหรือดอกเบี้ย

คางรับ การรับโอนสินทรัพย และการรับโอนสวนไดเสียในสวนของเจาของของลูกหน้ี

 ธนาคารและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยหรือสวนไดเสียในสวนของเจาของท่ีไดรับโอนจากการชําระหน้ีดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือ
สวนไดเสียที่ไดรับหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย (ถามี) หรือมูลคาเงินลงทุนในลูกหน้ี (รวมดอกเบ้ียคางรับ) แลวแตมูลคาใด
จะตํ่ากวา

 ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการชําระหน้ี มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหน้ีหลังการปรับโครงสรางหนี้คํานวณจากมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และบันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้
สุทธิจากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดการปรับโครงสรางหนี้

 คาธรรมเนียมตามกฎหมายและคาใชจายทางตรงอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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2.11 ทรัพยสินรอการขาย
 ทรัพยสินรอการขายนอกจากรถยึดคืนแสดงดวยมูลคาท่ีตํ่ากวาระหวางราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืนซ่ึงถือตามราคาประเมิน

ลาสุดสุทธิจากประมาณการคาใชจายในการขาย

 รถยึดคืนแสดงดวยมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางจํานวนเงินตนบวกดอกเบ้ียคางรับและภาษีมูลคาเพิ่มที่นําสงกรมสรรพากรแลวหรือมูลคายุติธรรม
ของรถดังกลาวสุทธิจากตนทุนและคาใชจายในการขาย โดยมูลคายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายได

 ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของทรัพยสินรอการขายเกิดการดอยคา ธนาคารและบริษัทยอยจะรับรูคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
ทั้งจํานวน

 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายรับรู  เ ม่ือมีการจําหนายโดยแสดงรวมอยู  ในรายไดจากการดําเนินงานอื่น
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.12 อาคาร อุปกรณ และคาเสื่อมราคา
 อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนภายหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

 ตนทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหน่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตนทุนน้ันเกิดข้ึน
และคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชีของ
ชิ้นสวนที่ถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่นๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังตอไปนี้

อาคารและสวนปรับปรุงอาคารเชา 10  ป
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 3 - 5  ป
เครื่องตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 5  ป
ยานพาหนะ 5  ป

 ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสม

 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที

 ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพย
กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.13 สินทรัพยไมมีตัวตนและการตัดจําหนาย
 สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
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 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

 คาตัดจําหนาย
 คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป หรือตามอายุสัญญาคงเหลือ

 คาตัดจําหนายที่เกิดขึ้นรับรูเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.14 สิทธิการเชา
 สิทธิการเชาตามสัญญาเชาแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม ซึ่งรายการแสดงเปนสินทรัพยอื่น

 การตัดจําหนายสิทธิการเชา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา ซึ่งมีอายุระหวาง 3 - 20 ป 

 คาตัดจําหนายที่เกิดขึ้นรับรูเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.15 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว
 สัญญาเช าสินทรัพยซึ่งธนาคารและบริษัทย อยเป นผู รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป นเจ าของเกือบท้ังหมดถือเป น

สัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหได
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีตอหน้ีสินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปน
หน้ีสินอ่ืน สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา

 สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผู ใหเชาเปนผู รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญถือเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

2.16 ประมาณการหนี้สิน
 ธนาคารและบริษัทยอยจะรับรูประมาณการหน้ีสินก็ตอเม่ือ ธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงท่ี

จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตซ่ึงการชําระภาระผูกพันน้ันมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนท่ีตองจายไดอยางนาเชื่อถือ

 ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทยอยคาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายท่ีจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหาก
เมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายน้ันคืนอยางแนนอน
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 ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ กลุมบริษัทกําหนดความนาจะเปนที่จะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจายชําระภาระผูกพันเหลา
นั้น โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แมวาความเปนไปไดคอนขางแนที่จะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือชําระภาระ
ผูกพันบางรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า  

 ธนาคารจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจายชําระภาระผูกพัน โดย
ใชอัตรากอนภาษีซึ่งสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สิน
ที่กําลังพิจารณาอยู การเพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลาจะรับรูเปนดอกเบ้ียจาย

2.17 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
 โครงการสมทบเงิน
 ธนาคารและบริษัทยอยมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหาร

จัดการโดยผู จัดการกองทุนท่ีเปนหนวยงานภายนอก โดยธนาคารและบริษัทยอยและพนักงานจะจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตรา
ที่กําหนดไวซึ่งพนักงานจะไดรับประโยชนดังกลาวตามขอบังคับของกองทุน

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดเปนโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินที่ธนาคารและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะรับรูเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงวดที่พนักงานไดใหบริการ

 โครงการผลประโยชน
 ธนาคารและบริษัทยอยจัดใหมีโครงการผลประโยชนเพื่อจายใหแกพนักงานตามขอตกลงของการจางงาน การประมาณการหนี้สินผลประโยชน

ของพนักงานคํานวณโดยผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชเทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวยวิธีคิดลด
แตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Cost Method) อันเปนประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผล
ประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปจจัยอ่ืนๆ

 ธนาคารและบริษัทยอยรับรูประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชนในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานสุทธิ และรับรูคาใชจายโครงการผลประโยชนเปนคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยรับรูในรายการกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

2.18 เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 เงินสมทบสถาบันคุมครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตามเกณฑคงคาง

2.19 ภาษีเงินได
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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 ภาษีเงินไดปจจุบัน
 ภาษีเงินไดปจจุบัน คือ จํานวนภาษีเงินไดที่ธนาคารและบริษัทยอยคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไร

ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงินกับมูลคาของ

สินทรัพยและหนี้สินท่ีใชในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารและบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกตางชั่วคราวทุกรายการ และรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวเทาท่ีมีความเปนไปไดคอน
ขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียงพอท่ีจะนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชนได โดยมีการทบทวนมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี
ในรายงาน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เม่ือกําไรทางภาษีที่จะนํามาใชประโยชนลดลง การกลับรายการจะทําเมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบางสวนหรือท้ังหมดมาใช
ประโยชนได ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทยอยไมไดรับรูสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการคาความนิยม

 ธนาคารและบริษัทยอยคํานวณมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษีที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษี โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผล
บังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน

 รายการสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดในงวดปจจุบันจะหักกลบกันไดเม่ือธนาคารและบริษัทยอยมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหนี้
สินดังกลาวมาหักกลบกันและธนาคารและบริษัทยอยตั้งใจจะชําระหนี้สินดังกลาวดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยและชําระหนี้สินใน
เวลาเดียวกัน และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเก่ียวของกับหนวยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน

 ธนาคารและบริษัทยอยแสดงรายการคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายการภาษีเงินไดในงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ ถาภาษีเงินไดที่
เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวดกัน

2.20 สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
 การใหสิทธิ
 ธนาคารมีการจายโดยใชหุ นเปนเกณฑที่ชําระโดยการใหสิทธิไดรับหุ นของธนาคารใหกับผู บริหารระดับสูงบางทาน ธนาคารบันทึก

สิทธิในการไดรับหุ นดังกลาวเปนคาใชจ ายตลอดระยะเวลาการใหสิทธิดวยมูลคายุติธรรมของสิทธิ ณ วันประกาศใหสิทธิและสิทธิ
ที่ใหกับผูบริหารจะบันทึกในสวนของเจาของ ราคาใชสิทธิของหุนเทากับ 10 บาทตอหุน ผู บริหารสามารถใชสิทธิไดเม่ือเขาเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยธนาคาร

2.21 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
 ธนาคารและบริษัทยอยคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของจํานวน

หุนสามัญที่ชําระแลวและออกจําหนายในระหวางป
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2.22 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
 สินทรัพยจะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายเมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับมาจากการขายและการขายน้ันตองมีความเปนไปไดสูง

มาก สินทรัพยนั้นจะวัดมูลคาดวยจํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคาตามบัญชีที่จะได
รับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวาการใชสินทรัพยนั้นตอไป

3 การบริหารความเสี่ยง
3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
 กิจกรรมของธนาคารและบริษัทยอยมีความเสี่ยงทางการเงินท่ีหลากหลายซึ่งไดแก ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงดานมูลคา

ยุติธรรมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย ความเสี่ยงดานกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และ
ความเสี่ยงดานราคา) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความเส่ียงดานสภาพคลอง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัท
ยอยจึงมุงเนนความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของธนาคาร
และบริษัทยอยใหเหลือนอยที่สุดเทาท่ีเปนไปได

 การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร สวนงานบริหารเงินของธนาคารและบริษัทยอย
จะชี้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในธนาคารและ
บริษัทยอย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพ่ือจัดการความเสี่ยงและนโยบายท่ีเก่ียวของไวเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อครอบคลุมความเส่ียงอยางเฉพาะเจาะจง เชน ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเส่ียงอัตราดอกเบี้ย ความ
เสี่ยงการใหสินเชื่อ และใชการลงทุนโดยใชสภาพคลองสวนเกินในการจัดการความเสี่ยง

 3.1.1  ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) หมายถึงความเสี่ยงจากการท่ีลูกหน้ีหรือคูสัญญา ไมสามารถชําระหน้ีไดตามเง่ือนไขและ
ขอตกลงตามเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอาจเปนเพราะลูกหน้ีหรือคูสัญญาประสบปญหาทางการเงินหรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา 
สงผลใหเกิดความเสียหายตอธนาคารและบริษัทยอย ทั้งน้ี ความเสี่ยงดานเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑทางการเงินทุกประเภท 
ทั้งธุรกรรมที่อยูในงบแสดงฐานะการเงิน (On Statement of Financial Position) เชน เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจน
ธุรกรรมที่เปนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน เชน หนังสือสัญญาคํ้าประกันประเภทตางๆ เปนตน ซึ่งมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือมูลคาตาม
บัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิจากสํารองเผ่ือผลขาดทุนตามที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงินและความเส่ียงของรายการนอก
งบแสดงฐานะการเงินจากการค้ําประกันการกูยืมและอื่นๆ

ธนาคารและบริษัทยอยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตใหอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหธนาคารและบริษัทยอยสามารถบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ครอบคลุม
นโยบาย โครงสรางองคกร กระบวนการ และระบบงานดานเครดิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความเสี่ยงท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
กลยุทธทางธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอย ตลอดจนหลักเกณฑของทางการ

ธนาคารกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนของการพิจารณาและอนุมัติสินเช่ือ การวิเคราะหความเสี่ยงและความสามารถ
ในการชําระหน้ี การปฏิบัติการดานสินเช่ือภายหลังการอนุมัติการทบทวนคุณภาพสินเช่ือ การติดตามคุณภาพสินเช่ือ และการปรับปรุง
แกไขหนี้ของธนาคารอันจะปองกันและแกไขสินเชื่อท่ีจะเปนปญหาในอนาคต

รายงานประจําปี 2557
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ธนาคารมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดานเครดิต โดยการกําหนดกระบวนการอนุมัติใหมีการถวงดุลอํานาจ (Check  and 
Balance) กําหนดระดับอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Authority) กําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนมาตรฐาน
ในการอํานวยสินเชื่อภายใตกรอบโครงการ (Product Program) กําหนดนโยบายในการรับหลักประกันที่เหมาะสม 

 3.1.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอันจะมีผลในทางลบตอรายได
ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยน้ีเกิดข้ึนจากโครงสรางและลักษณะของรายการ
ในสินทรัพย และหน้ีสินของธนาคารและบริษัทยอย นอกจากนี้ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกตางกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ระหวางรายการทางดานสินทรัพยและหน้ีสิน

ธนาคารและบริษัทยอยมีการกําหนดการดําเนินนโยบายปรับโครงสรางฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอยใหสอดคลอง
กับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต และให  เคล่ือนไหวอยู  ในกรอบความเสี่ยงท่ีกําหนด โดยมีการติดตามการเคล่ือนไหวของ
ทิศทางดอกเบี้ยและพฤติกรรมของลูกคาอยางใกลชิด เพ่ือประเมินความเสี่ยงใหสะทอนกับความเปนจริงมากที่สุด รวมท้ังมี
การติดตามฐานะความเส่ียงดวยความถ่ีมากข้ึนหากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางสินทรัพยและหน้ีสินอยางมีนัยสําคัญโดยมีการจัดทํา
รายงาน Repricing Gap เพ่ือใชในการติดตามความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและประเมินความออนไหวตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิ (Net 
Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนขางหนา

นอกจากน้ีธนาคารมีการจําลองสถานการณการปรับเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารรายไดดอกเบี้ยสุทธิใหมีเสถียรภาพไมวา
ทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ธนาคารสรุประยะเวลาครบกําหนดของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ดังน้ี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

เงินใหสินเชื่อ ไมมี
0-3 เดือน 3 -12 เดือน 1-5 ป มากกวา 5 ป ดอยคุณภาพ ภาระดอกเบี้ย รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 213,799 100,247 169,530 - - 277,817 761,393
เงินลงทุนสุทธิ 1,675,600 1,736,276 724,125 48,765 - 9,155 4,193,921
เงินใหสินเชื่อ* 16,510,878 1,444,480 3,150,230 1,118,927 826,349 - 23,050,864

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 18,956,032 2,826,666 2,369,706 - - - 24,152,404
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 545,152 13,000 609,400 - - - 1,167,552
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 27,788 27,788

*  เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556

เงินใหสินเชื่อ ไมมี
0-3 เดือน 3 -12 เดือน 1-5 ป มากกวา 5 ป ดอยคุณภาพ ภาระดอกเบี้ย รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,753 - - - - 331,483 335,236
เงินลงทุนสุทธิ 2,179,114 1,397,989 883,981 38,494 - 5,514 4,505,092
เงินใหสินเชื่อ* 12,450,117 2,012,892 4,165,450 853,784 629,671 - 20,111,914

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 16,399,561 4,212,267 1,144,974 - - - 21,756,802
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 525,310 77,000 723,870 - - - 1,326,180
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 46,245 46,245
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 1,200 13,300 - - - - 14,500

*  เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

ขอมูลเบ้ืองตนของเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีจําแนกตามอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6,950,468 8,519,394
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 16,100,396 11,592,520
รวม 23,050,864 20,111,914

รายงานประจําปี 2557
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ธนาคารมีสนิทรพัยทางการเงินทีก่อใหเกดิรายไดและหนีส้นิทางการเงินทีก่อใหเกดิคาใชจาย ยอดคงเหลอืถวัเฉล่ียทีค่าํนวณโดยถัวเฉลีย่
ยอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2556 ดังน้ี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือเฉลี่ย จํานวน อัตรา
สิบสองเดือน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเฉลี่ย

พันบาท พันบาท รอยละ

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 738,841 34,399 4.66
   เงินลงทุน 4,391,273 107,926 2.46
   เงินใหสินเชื่อ 20,770,724 1,412,284 6.80
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
   เงินรับฝาก 22,885,367 673,990 2.95
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,217,641 4,962 0.41
   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 11,713 496 4.23

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือเฉลี่ย จํานวน อัตรา
สิบสองเดือน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเฉลี่ย

พันบาท พันบาท รอยละ

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,604,051 54,189 3.38
   เงินลงทุน 3,228,423 92,394 2.86
   เงินใหสินเชื่อ 18,497,206 1,616,037 8.74
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
   เงินรับฝาก 20,874,776 638,493 3.06
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,447,246 11,927 0.82
   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 24,084 1,030 4.28

 3.1.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลใหมูลคาของตราสาร
ทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารและบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตราตางประเทศ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

88

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



 3.1.4 ความเสี่ยงดานตราสารทุน
การลงทุนในตราสารทุนธนาคารประกอบดวยตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ัวไปท่ีไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้และเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในกลุมธุรกิจทางการเงินซึ่งถือเปนการลงทุนเชิงกลยุทธของธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนดังกลาวไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนสุทธิจาก
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจะแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ไดเปดเผย
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.6

 3.1.5 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือ ความเสี่ยงท่ีธนาคารและบริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเม่ือครบกําหนด เนื่องจาก
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการในอัตราตนทุนและเวลาที่เหมาะสม 
ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคารและบริษัทยอย

ธนาคารและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน โดยการกําหนดใหมีการควบคุมและติดตามสถานภาพของฐานะสภาพคลองอยูเปนประจํา

ตารางแสดงสนิทรัพยและหนีส้นิทางการเงนิของธนาคารจาํแนกตามระยะเวลาทีค่รบกําหนดของสญัญา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดดังน้ี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

ไมมีกําหนด
เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ป มากกวา 5 ป ระยะเวลา รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 280,733 213,486 99,244 167,930 - - 761,393
เงินลงทุนสุทธิ - 1,675,600 1,736,276 724,125 48,765 9,155 4,193,921
เงินใหสินเชื่อ* 485,075 1,596,939 859,202 5,999,476 14,110,172 - 23,050,864

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 15,987,279 2,968,753 2,826,666 2,369,706 - - 24,152,404
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 536,652 8,500 13,000 609,400 - - 1,167,552
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 27,788 - - - - - 27,788

*  เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

รายงานประจําปี 2557
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556

ไมมีกําหนด
เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ป มากกวา 5 ป ระยะเวลา รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 331,518 3,753 - 2 - (37) 335,236
เงินลงทุนสุทธิ - 2,179,114 1,397,989 883,981 38,494 5,514 4,505,092
เงินใหสินเชื่อ* 387,346 1,264,650 897,015 6,031,690 11,531,213 - 20,111,914

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 14,857,573 1,541,988 4,212,267 1,144,974 - - 21,756,802
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 518,310 7,000 77,000 723,870 - - 1,326,180
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 46,245 - - - - - 46,245
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - 1,200 13,300 - - - 14,500

*  เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

3.2 การประมาณมูลคายุติธรรม
 สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาดซ้ือขายคลอง ราคาตลาดในตลาดซ้ือขายคลองเปนหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม

ตามปกติธนาคารและบริษัทยอยจะตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินท่ีถืออยูหรือหนี้สินทางการเงินท่ีธนาคารและบริษัทยอย
กําลังจะออกดวยราคาเสนอซื้อปจจุบัน และวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินที่ธนาคารและบริษัทยอยกําลังจะซื้อหรือหน้ีสินทางการเงินที่มีอยูดวย
ราคาเสนอขายปจจุบัน หากธนาคารและบริษัทยอยไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายในปจจุบันได ธนาคารและบริษัทยอยอาจใชราคา
ซื้อขายลาสุดเมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจไมเปลี่ยนอยางเปนสาระสําคัญนับจากวันที่มีการซื้อขายครั้งลาสุดจนถึงวันที่วัดมูลคา หากบริษัท
ทําการจับคูสถานะระหวางสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ธนาคารและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายเปนเกณฑใน
การประเมินมูลคายุติธรรม

 สําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีไมสามารถหาราคาตลาดได หรือเครื่องมือทางการเงินท่ีมีราคาตลาดรองรับ แตตลาดนั้นไมมีคุณสมบัติ
พอท่ีจะเปนตลาดซื้อขายคลอง เชน ความเคลื่อนไหวของราคาตลาดเกิดขึ้นไมบอยหรือปริมาณการซื้อขายในตลาดมีนอยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณหนวยของเครื่องมือทางการเงินท่ีกําลังวัดมูลคาอยู  ทําใหไมสามารถใชราคาตลาดเปนตัวแทนที่เช่ือถือไดของมูลคายุติธรรม 
ธนาคารและบริษัทยอยตองประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาวโดยใชวิธีวัดมูลคาซ่ึงใหผลการประมาณท่ีนาเช่ือถือ
และสมเหตุสมผล เชน ใชวิธีการประมาณการมูลคายุติธรรมท่ีใชกันโดยทั่วไปในตลาดการเงินรวมถึงการอางอิงราคาตลาดในปจจุบัน
ของเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกันกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ หรือใชแบบจําลอง
ในการตีราคาสิทธิเลือกและการวิเคราะหกระแสเงินสดในการนําการวิเคราะหกระแสเงินสดคิดลดมาประยุกตใช ธนาคารและบริษัทยอยตองใช
อัตราคิดลดท่ีเทียบเทากับอัตราผลตอบแทนของเครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไข ลักษณะ ระยะเวลาท่ีเหลืออยู ความนาเชื่อถือของลูกหนี้และ
สกุลเงินที่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินมาพิจารณา

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประมาณการมูลคายุติธรรมของตราสารการเงินของธนาคาร มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพยทางการเงิน
   เงินสด 516,596 516,596 515,968 515,968
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 761,393 761,393 335,236 335,236
   เงินลงทุนสุทธิ 4,193,921 4,200,612 4,505,092 4,505,092
   เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 22,332,476 22,332,476 19,598,671 19,598,671

หนี้สินทางการเงิน
   เงินรับฝาก 24,152,404 24,152,404 21,756,802 21,756,802
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,167,552 1,167,552 1,326,180 1,326,180
   หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 27,788 27,788 46,245 46,245
   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - - 14,500 14,500

 วิธีการและขอสมมติฐานที่ธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารการเงินมีดังนี้

 เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพยและหนี้สิน) เงินรับฝาก หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม และตราสารหนี้
ที่ออกและเงินกูยืมแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคายุติธรรมที่คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของ
ตราสารหนี้ที่เผยแพรในสมาคมตราสารหน้ีไทยหรือสถาบันการเงินอื่นแลวแตกรณี เงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลคายุติธรรมที่ราคาทุน

 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ แสดงมูลคายุติธรรมตามจํานวนเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี

4 ประมาณการและขอสมมติฐานทางการบัญชีที่สําคัญ
 เพื่อใหการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้ง

ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่รายงาน รายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ตามรายงานและจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายไดและคาใชจายในงวดบัญชีที่รายงาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไป
จากจํานวนที่ประมาณการไว ทั้งนี้ ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในสวนที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินดังนี้
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4.1 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
 ธนาคารประเมินการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงช้ีการดอยคาเกิดข้ึนและพิจารณาวาเงินลงทุนมีการดอยคาเม่ือมูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุนดังกลาวลดลงต่ํากวาราคาทุนอยางมีสาระสําคัญและอยางตอเน่ือง การพิจารณาความมีสาระสําคัญและระยะเวลาความ
ตอเนื่องนี้ขึ้นอยู กับดุลยพินิจของธนาคาร ในการใชดุลยพินิจดังกลาวธนาคารไดประเมินถึงความผันผวนของมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนและปจจัยอ่ืน ซึ่งรวมถึงประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับความเสื่อมถอยในสถานะทางการเงินของผูออกหลักทรัพยและ
ภาวะแวดลอมการประกอบการในอุตสาหกรรมของผูออกหลักทรัพย

4.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ธนาคารและบริษัทยอยไดประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้ันต่ําตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารและ

บริษัทยอยไดประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดยฝายบริหารใชสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาขอบง
ชี้ที่สงผลทางลบตอความสามารถในการชําระคืนเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับของลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจาก
ลูกหนี้ ประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ในกรณีที่คาดวาแหลงที่มาของการจายชําระหนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน ระยะเวลา
ของกระแสเงินสด ผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติม ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีผลตออัตราการผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารและบริษัทยอย
มีการทบทวนประมาณการและขอสมมติฐานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ

4.3 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
 ธนาคารและบริษัทยอยไดประมาณคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเมื่อประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก

การขายทรัพยสินดังกลาวไดลดลง โดยไดพิจารณาจากราคาประเมินและปจจัยอ่ืนที่มีผลตอราคา รวมถึงคาใชจายในการขายและ
การถือครองทรัพยสินตลอดจนสวนลดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 หากมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินรอการขายสูงกวาประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายทรัพยสิน ธนาคารและบริษัทยอย
จะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.4 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
 ธนาคารและบริษัทยอยทําการทบทวนมูลคาสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงชี้เร่ืองการดอยคาหรือไม 

ในกรณีที่มีขอบงช้ีธนาคารและบริษัทยอยจะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาด
วาจะไดรับจากสินทรัพยนั้น

 หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ธนาคารและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

4.5 ประมาณการหนี้สิน
 ธนาคารและบริษัทยอยตองใชดุลยพินิจและขอสมมติฐานหลายประการในการรับรูประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณา

จากลักษณะของรายการและสถานการณที่ทําใหเกิดประมาณการหนี้สิน ความเปนไปไดของการสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ
หนี้สินดังกลาว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะจายในอนาคต ทั้งนี้การพิจารณาไดใชประสบการณและขอมูลที่มีอยูขณะที่จัด
ทํางบการเงิน โดยมีการทบทวนจํานวนท่ีประมาณไวอยางสมํ่าเสมอซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
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 สําหรับการประมาณการหนี้สินผลประโยชนที่จ ายใหแกพนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน ธนาคารและบริษัท
ยอยประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองใชขอสมมติทางการเงิน เชน อัตราคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน
ในอนาคต อัตราผลตอบแทนที่คาดไวของสินทรัพยโครงการ เปนตน และขอสมมติดานประชากรศาสตร เชน อัตรามรณะ อัตรา
การหมุนเวียนของพนักงาน เปนตน การประมาณการดังกลาวคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย

4.6 มูลคายุติธรรม
 มูลคายุติธรรมคือจํานวนเงินท่ีใชแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินระหวางบุคคลที่มีความรอบรูและเต็มใจจะแลกเปลี่ยน โดยมีการตอรอง

ที่เปนอิสระและไมมีสวนเก่ียวของกัน ธนาคารใชวิธีการตางๆ ในการกําหนดมูลคายุติธรรมซึ่งวิธีการท่ีใชขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารการเงิน
และตลาดการเงินที่ดําเนินการอยู

 ธนาคารและบริษัทยอยใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรม สําหรับตราสารการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคลองสําหรับตราสารการเงินลักษณะอื่น ธนาคารและบริษัทยอยกําหนดมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่ใชอยาง
แพรหลายในตลาด รวมถึงการอางอิงกับราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

 ธนาคารและบริษัทยอยไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน อยางไรก็ตาม วิธีประมาณการและสมมติฐานที่ใชใน
การประมาณมูลคายุติธรรมยังคงเปนการคาดการณ ดังนั้นการใชวิธีการประมาณและหรือสมมติฐานในสภาวการณที่แตกตางกันออกไปอาจ
มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมที่ประมาณไว

5 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของธนาคารในการบริหารทุนนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของธนาคารเพื่อสรางผลตอบแทนตอ
ผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน ธนาคารอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม หรือ
การขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้

ธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมายของ
ธนาคารเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27

6 การปรับปรุงงบการเงินปกอน
ธนาคารมอบสิทธิในการไดรับหุนของธนาคารใหกับผูบริหารระดับสูงบางทานระหวางป พ.ศ. 2555 และในที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดมีการอนุมัติโครงการใหสิทธิแกผูบริหารระดับสูงบางทาน ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนตามโครงการที่ไดรับ
อนุมัตินี้จะครบกําหนดภายใน 5 ป นับจากวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 อยางไรก็ดี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ กําหนดใหธนาคารบันทึกมูลคายุติธรรมของการใหสิทธิดังกลาวเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาการใหบริการ

ผูบริหารใชวิธี ไบโนเมียล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูลคายุติธรรม โดยใชผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นมูลคายุติธรรมอาจมีการ
ปรับปรุง (ถามี) ธนาคารไดทําการปรับปรุงงบการเงินปกอนจากการใหสิทธิดังกลาวและผลกระทบตอสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
โดยรายละเอียดผลกระทบมีดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ตามที่แสดง รายการ ตามที่แสดง รายการ

ไวเดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม ไวเดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - - 35,504 385 35,889
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - - - - 1,925 1,925
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร - - - (567,408) (1,540) (568,948)

งบแสดงฐานะการเงิน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - - 41,298 1,155 42,453
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - - - - 5,775 5,775
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร - - - (530,105) (4,620) (534,725)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
คาตอบแทนกรรมการ (5,852) (3,850) (9,702) (5,762) (3,850) (9,612)
ภาษีเงินได 8,496 770 9,266 11,532 770 12,302

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   (หนวย : บาทตอหุน) 0.01 (0.01) 0.00 0.06 (0.01) 0.05
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ตามที่แสดง รายการ ตามที่แสดง รายการ

ไวเดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม ไวเดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สํารองการจายโดยการใชหุนเปนเกณฑ
   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 1,925 1,925 - 1,925 1,925

กําไร (ขาดทุน) รวมสะสมยังไมไดจัดสรร

   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (539,143) (1,540) (540,683) (567,408) (1,540) (568,948)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สํารองการจายโดยการใชหุนเปนเกณฑ
   ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 - 5,775 5,775 - 5,775 5,775

กําไร (ขาดทุน) รวมสะสมยังไมไดจัดสรร

   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (512,971) (4,620) (517,591) (530,105) (4,620) (534,725)

7 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

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

ในประเทศ :
ธนาคารแหงประเทศไทย 200,663 181,000 381,663 270,910 - 270,910
ธนาคารพาณิชย 80,070 - 80,070 60,608 - 60,608
สถาบันการเงินอื่น - 302,576 302,576 - 3,753 3,753
รวม 280,733 483,576 764,309 331,518 3,753 335,271
บวก ดอกเบี้ยคางรับ - 110 110 - 2 2
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3,026) (3,026) - (37) (37)
รวม 280,733 480,660 761,393 331,518 3,718 335,236
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8 เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ
8.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม
พันบาท พันบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,529,196 4,264,168
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 553,586 200,504
   รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 4,082,782 4,464,672

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ราคาทุน

ตัดจําหนาย
ราคาทุน

ตัดจําหนาย
พันบาท พันบาท

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด   
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 109,419 38,700
รวมตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด 109,419 38,700

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ราคาทุน ราคาทุน
พันบาท พันบาท

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ 1,720 1,720
   รวมเงินลงทุนทั่วไป 1,720 1,720

รวมเงินลงทุนสุทธิ 4,193,921 4,505,092

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ครบกําหนด ครบกําหนด

1 ป 1 ป - 5 ป
มากกวา 

5 ป รวม 1 ป 1 ป - 5 ป
มากกวา 

5 ป รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,108,164 416,334 - 3,524,498 3,537,129 722,715 - 4,259,844
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 303,712 247,138 - 550,850 39,974 161,060 1,720 202,754
รวม 3,411,876 663,472 - 4,075,348 3,577,103 883,775 1,720 4,462,598
บวก  คาเผื่อการปรับมูลคา 2,332 5,102 - 7,434 1,956 1,838 - 3,794
เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 3,414,208 668,574 - 4,082,782 3,579,059 885,613 1,720 4,466,392

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 60,653 48,766 109,419 - 19,355 19,345 38,700

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดสุทธิ - 60,653 48,766 109,419 - 19,355 19,345 38,700

รวมตราสารหนี้ 3,414,208 729,227 48,766 4,192,201 3,579,059 904,968 21,065 4,505,092

9 เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สัดสวนการถือหุน วิธีราคาทุน

ประเภท 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หลักทรัพย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท

บริษัทยอย
บริษัท ธนบรรณ จํากัด สินเชื่อเชาซื้อ

รถจักรยานยนต หุนสามัญ - 99.99 - 571,495
เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ - 571,495

ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ธนาคารทําสัญญาซื้อขายบริษัทยอยใหกับบุคคลภายนอก โดยวันโอนกรรมสิทธิ์ (Completion Date) คือวันที่ 
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทั้งน้ีราคาขายไดกําหนดอางอิงจากผลประกอบการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผูซื้อไดโอนเงินจํานวน 652 ลานบาท 
นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ 90 วัน ใหกับธนาคาร ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้จํานวนเงินที่โอนใหกับธนาคารดังกลาวมีการปรับปรุง
แกไขภายหลัง เน่ืองจากผลการกระทบยอดของสินทรัพยและหน้ีสินภายหลังวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
โดยธนาคารไดรับการโอนเงินเพิ่มจํานวน 27 ลานบาท กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 52 ลานบาท และ 57 ลานบาท แสดงรวมใน 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ตามลําดับ
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นอกจากน้ีธนาคารและผูซื้อไดทําความตกลงรวมกันวาภายหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ (Completion Date) ผูซื้ออาจมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุง
บริษัทยอยเพื่อรวมการดําเนินงานบริษัทยอยและผูซื้อ ทั้งน้ีธนาคารตกลงที่จะใหผู ซื้อสามารถเบิกคาใชจายคืนจากธนาคารไดภายหลังไมเกิน
จํานวนเงิน 50 ลานบาท โดยผูซื้อมีสิทธิที่จะสงเอกสารเบิกถอนจากธนาคารไดตลอดจนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และอาจตออายุไดถึง
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หากเอกสารสนับสนุนรายการไดถูกนําสงธนาคารลวงหนาแตธนาคารอาจไมยอมจายภายใน 15 วันกอนวันที่ 
30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผูซื้อไมมีเอกสารเบิกถอนจากธนาคารคงคางที่ยังไมไดเบิกจาย

10 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
10.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

เงินเบิกเกินบัญชี 409,650 221,429
เงินใหกูยืม 16,679,815 12,571,997
ตั๋วเงิน 1,301,528 1,105,608
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 4,649,845 6,194,662
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 10,780 19,823
รวม 23,051,618 20,113,519
หัก  รายไดรอตัดบัญชี (754) (1,605)
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 23,050,864 20,111,914
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 125,360 99,668
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 23,176,224 20,211,582
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท. รายสินเชื่อ (520,470) (388,231)
เงินสํารองสวนเกิน (249,413) (204,343)
รวม 22,406,341 19,619,008
หัก  คาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (73,865) (20,337)
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ 22,332,476 19,598,671

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อจํานวน 826.52 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 629.84 ลานบาท) 
ที่ธนาคารระงับการรับรูรายได
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10.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

เงินบาท - ในประเทศ 23,050,864 20,111,914
รวม 23,050,864 20,111,914

10.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

กลาวถึง ต่ํากวา
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การเกษตรและเหมืองแร 134,796 2,622 - - 150 137,568
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 6,196,490 307,744 18,523 37,162 108,867 6,668,786
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 1,815,032 79,153 2,323 581 25,123 1,922,212
การสาธารณูปโภคและบริการ 2,312,747 182,501 14,893 7,654 57,334 2,575,129
เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย 4,288,229 352,441 45,189 60,215 155,103 4,901,177
อื่นๆ 5,948,752 604,007 65,928 52,761 174,544 6,845,992
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 20,696,046 1,528,468 146,856 158,373 521,121 23,050,864

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556

กลาวถึง ตํ่ากวา
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การเกษตรและเหมืองแร 44,869 2,667 - 150 - 47,686
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 2,484,956 165,094 14,414 32,006 31,683 2,728,153
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 1,177,390 68,608 2,622 - 22,821 1,271,441
การสาธารณูปโภคและบริการ 1,153,271 125,675 2,197 5,574 47,974 1,334,691
เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย 5,029,065 380,707 75,283 68,830 64,613 5,618,498
อื่นๆ 8,180,758 669,183 93,402 89,510 78,592 9,111,445
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 18,070,309 1,411,934 187,918 196,070 245,683 20,111,914
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10.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใชใน
เงินใหสินเชื่อและ ในการตั้งคาเผื่อ การตั้งคาเผื่อ คาเผื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ

พันบาท พันบาท รอยละ พันบาท

เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
   - จัดชั้นปกติ 20,808,206 5,238,184 1 51,865
   - จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 1,541,669 558,265 2 9,680
   - จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 146,857 81,861 100 79,453
   - จัดชั้นสงสัย 158,373 95,161 100 93,863
   - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 521,119 286,757 100 285,609
   รวม 23,176,224 6,260,228 520,470
เงินสํารองสวนเกิน 249,413

769,883

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556

ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใชใน
เงินใหสินเชื่อและ ในการตั้งคาเผื่อ การตั้งคาเผื่อ คาเผื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ

พันบาท พันบาท รอยละ พันบาท

เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
   - จัดชั้นปกติ 18,160,826 5,284,542 1 52,762
   - จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 1,421,085 439,995 2 8,762
   - จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 187,918 97,646 100 96,427
   - จัดชั้นสงสัย 196,070 111,107 100 110,839
   - จัดชั้นสงสัยจะสูญ 245,683 119,546 100 119,441
   รวม 20,211,582 6,052,836 388,231
เงินสํารองสวนเกิน 204,343

592,574

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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10.5 เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่ สนส. 31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบดวยเงินใหสินเชื่อจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย และช้ันสงสัยจะสูญ 
ตามหลักเกณฑการจัดชั้นของธนาคารแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เงินตน เงินตน

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท) 826,349 629,671
รอยละของเงินใหสินเชื่อรวม (รอยละ) 3.58 3.13
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (พันบาท) 361,830 301,091
รอยละของเงินใหสินเชื่อรวม (รอยละ) 1.57 1.50

10.6 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญชี จํานวน ยอดคงเหลือตามบัญชี
รายลูกหนี้ กอนปรับโครงสรางหนี้ รายลูกหนี้ กอนปรับโครงสรางหนี้

ราย พันบาท ราย พันบาท

ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 915 2,248,538 411 1,123,127
ลูกหนี้ทั้งสิ้น 23,934 23,050,864 26,240 20,111,914

 ลูกหน้ีที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีดังกลาวเปนแบบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาใหมทั้งหมด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 การปรับโครงสรางหนี้ขางตน มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 11.50 ป (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 14.05 ป)

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีดอกเบี้ยรับจากหน้ีที่ปรับโครงสรางหน้ีสําเร็จแลว จํานวน 83.06 ลานบาท 
(พ.ศ. 2556 : 57.11 ลานบาท)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ยอดคงคางของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลว มีการจัดชั้นดังตอไปนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เงินตน เงินตน
พันบาท พันบาท

จัดชั้นปกติ 1,267,558 592,306
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 660,399 354,393
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 74,911 40,010
จัดชั้นสงสัย 51,333 25,561
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 133,848 88,946
รวม 2,188,049 1,101,216

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมียอดขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาจํานวน 54 ลานบาท (พ.ศ. 2556 : 
7 ลานบาท)

10.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา 2,205,009 2,450,416 5,200 4,660,625
หัก  รายไดทางการเงินรอการรับรู (597) (84) - (681)
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจาย
   ตามสัญญาเชา 2,204,412 2,450,332 5,200 4,659,944
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (254,055)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินสุทธิ 4,405,889

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา 2,675,939 3,538,546 - 6,214,485
หัก  รายไดทางการเงินรอการรับรู (1,040) (566) - (1,606)
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจาย
   ตามสัญญาเชา 2,674,899 3,537,980 - 6,212,879
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (207,642)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินสุทธิ 6,005,237

11 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

กลาวถึง ตํ่ากวา สํารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สวนเกิน รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดตนป 52,762 8,762 96,427 110,839 119,441 204,343 592,574
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 25 966 (16,621) (16,597) 177,519 45,070 190,362
หนี้สูญตัดบัญชี (922) (48) (353) (379) (726) - (2,428)
โอนออก - - - - (10,625) - (10,625)
ยอดปลายป 51,865 9,680 79,453 93,863 285,609 249,413 769,883

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556

กลาวถึง ตํ่ากวา สํารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สวนเกิน รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดตนป 44,523 6,393 75,556 33,435 32,144 127,269 319,320
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 8,492 3,522 21,871 81,549 97,086 77,074 289,594
หนี้สูญตัดบัญชี (253) (1,153) (1,000) (4,145) (9,789) - (16,340)
ยอดปลายป 52,762 8,762 96,427 110,839 119,441 204,343 592,574
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12 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

ยอดตนป 20,337 13,634
เพิ่มขึ้นระหวางป 53,528 6,703
ยอดปลายป 73,865 20,337

13 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ณ วันที่

1 มกราคม เพิ่มขึ้น จําหนาย 31 ธันวาคม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ประเภททรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
   อสังหาริมทรัพย 4,750 - - 4,750
   สังหาริมทรัพย 20,058 252,900 (266,879) 6,079
รวม 24,808 252,900 (266,879) 10,829
หัก  คาเผื่อการดอยคา (11,019) (28,855) 39,694 (180)
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ 13,789 224,045 (227,185) 10,649

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ณ วันที่

1 มกราคม เพิ่มขึ้น จําหนาย 31 ธันวาคม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ประเภททรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
   อสังหาริมทรัพย 4,750 - - 4,750
   สังหาริมทรัพย 63,553 161,606 (205,101) 20,058
รวม 68,303 161,606 (205,101) 24,808
หัก  คาเผื่อการดอยคา (35,076) (65,315) 89,372 (11,019)
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ 33,227 96,291 (115,729) 13,789

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ของธนาคารประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน
ทั้งจํานวน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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14 อาคารและอุปกรณสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เครื่องตกแตง

สวนปรับปรุง และเครื่องใช คอมพิวเตอร
อาคารเชา สํานักงาน และอุปกรณ รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน 62,032 80,902 74,605 217,539
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (18,905) (57,731) (57,928) (134,564)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 43,127 23,171 16,677 82,975

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 43,127 23,171 16,677 82,975
การซื้อเพิ่มขึ้น 15,802 12,097 18,762 46,661
การจําหนายออกไป - (180) - (180)
คาเสื่อมราคา (6,688) (8,459) (10,540) (25,687)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 52,241 26,629 24,899 103,769

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน 77,834 92,819 93,367 264,020
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (25,593) (66,190) (68,468) (160,251)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 52,241 26,629 24,899 103,769

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 52,241 26,629 24,899 103,769
การซื้อเพิ่มขึ้น 34,434 19,682 11,774 65,890
การจําหนายออกไป (2,091) (281) (17) (2,389)
คาเสื่อมราคา (9,465) (11,122) (11,042) (31,629)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 75,119 34,908 25,614 135,641

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน 103,601 108,425 102,729 314,755
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (28,482) (73,517) (77,115) (179,114)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 75,119 34,908 25,614 135,641
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15 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สิทธิการใช

สิทธิการใช คาธรรมเนียม โปรแกรม
โปรแกรม แรกเขาบริการ คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร ไอทีเอ็มเอ็กซ ระหวางการพัฒนา รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน 66,069 32,621 18,414 117,104
หัก คาตัดจําหนายสะสม (47,807) - - (47,807)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 18,262 32,621 18,414 69,297

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 18,262 32,621 18,414 69,297
การซื้อเพิ่มขึ้น 9,865 - 14,193 24,058
การจําหนายออกไป - - (4,251) (4,251)
การตัดจําหนาย (5,815) - - (5,815)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 22,312 32,621 28,356 83,289

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน 75,934 32,621 28,356 136,911
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (53,622) - - (53,622)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 22,312 32,621 28,356 83,289

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 22,312 32,621 28,356 83,289
การซื้อเพิ่มขึ้น 13,482 - 17,527 31,009
การจําหนายออกไป (1,977) - (5,365) (7,342)
การตัดจําหนาย (6,859) - - (6,859)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 26,958 32,621 40,518 100,097

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน 87,439 32,621 40,518 160,578
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (60,481) - - (60,481)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 26,958 32,621 40,518 100,097

 
 ธนาคารมีความจําเปนตองเปนสมาชิกของบริการเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ เพื่อใหสามารถรวมใชบริการรวมเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ ตลอดจนอํานวย

ความสะดวกแกลูกคาของธนาคาร ทั้งนี้คาธรรมเนียมแรกเขาบริการเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซเปนคาแรกเขาเพื่อใหธนาคารมีสิทธิใชบริการรวมใน
ระบบเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ ดังกลาวไดโดยไมมีวันหมดอายุ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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16 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ รายการที่รับรูใน รายการที่รับรูใน ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ กําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุน ณ วันที่

1 มกราคม รายได (คาใชจาย) เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 45,087 16,187 - 61,274
ทรัพยสินรอการขาย 2,204 (2,168) - 36
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - 1 - 1
ประมาณการหนี้สิน 3,238 1,679 2,400 7,317
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1,155 588 - 1,713
อื่นๆ 198 - (186) 12
รวม 51,882 16,257 2,212 70,353

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ (8,439) 4,338 - (4,101)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (32) 32 - -
อื่นๆ (958) - (541) (1,499)
รวม (9,429) 4,370 (541) (5,600)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 42,453 64,753

รายงานประจําปี 2557
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ปรับปรุงใหม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2556
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรูใน รายการที่รับรูใน ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ กําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุน ณ วันที่
1 มกราคม รายได (คาใชจาย) เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 30,479 14,608 - 45,087
ทรัพยสินรอการขาย 7,015 (4,811) - 2,204
ประมาณการหนี้สิน 7,507 1,172 (5,441) 3,238
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 385 770 - 1,155
อื่นๆ 2 - 196 198
รวม 45,388 11,739 (5,245) 51,882

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ (9,031) 592 - (8,439)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (3) (29) - (32)
อื่นๆ (465) - (493) (958)
รวม (9,499) 563 (493) (9,429)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 35,889 42,453

17 สินทรัพยอื่นสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 11,834 13,033
ดอกเบี้ยและรายไดคางรับ 34,295 37,497
คาใชจายจายลวงหนา 6,254 7,382
วัสดุสิ้นเปลือง 1,394 1,358
เงินมัดจําและเงินประกัน 25,511 21,478
ลูกหนี้เคานเตอรเซอรวิส 5,423 11,295
อื่นๆ 55,690 41,810
รวมสินทรัพยอื่น 140,401 133,853

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

108

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



18 เงินรับฝาก
18.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

จายคืนเมื่อทวงถาม 51,873 46,829
ออมทรัพย 15,935,406 14,810,745
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 8,165,125 6,899,228
รวมเงินรับฝาก 24,152,404 21,756,802

18.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินบาท 24,152,404 - 24,152,404 21,756,802 - 21,756,802
รวม 24,152,404 - 24,152,404 21,756,802 - 21,756,802

19 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

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

ในประเทศ :
ธนาคารแหงประเทศไทย - 609,400 609,400 - 715,370 715,370
ธนาคารพาณิชย - - - 107 - 107
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 8,500 8,500 - 22,500 22,500
สถาบันการเงินอื่น 536,652 13,000 549,652 518,203 70,000 588,203
รวม 536,652 630,900 1,167,552 518,310 807,870 1,326,180

รายงานประจําปี 2557
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20 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ตั๋วแลกเงิน - - - 14,500 - 14,500
รวม - - - 14,500 - 14,500

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

21 ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน

 ธนาคารและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ซึ่งจัดเปนโครงการผลประโยชน
ที่กําหนดไวที่ไมไดจัดใหมีกองทุน โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

 การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 16,183 37,537
ตนทุนบริการปจจุบัน 7,732 5,431
ตนทุนดอกเบี้ย 666 427
ผลประโยชนจายโดยโครงการ - -

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
   ผลประโยชนของพนักงาน 12,000 (27,212)

ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 36,581 16,183

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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 จํานวนคาใชจายที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ตนทุนบริการปจจุบัน 8,979 7,451 7,732 5,431
ตนทุนดอกเบี้ย 915 833 666 427
รวม 9,894 8,284 8,398 5,858

 ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันภายใตโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังตอไปนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

อัตราคิดลด (รอยละ) 3.44 4.12
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (รอยละ) 5 5

22 หนี้สินอื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

เจาหนี้กรมสรรพากร 11,231 12,141
เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน 5,830 8,954
ดอกเบี้ยคางจาย 130,021 79,891
เจาหนี้อื่น 42,501 43,522
เจาหนี้เชาซื้อทรัพยสิน 137 2,292
คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย 142,774 109,372
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 7,552 5,456
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย 4,979 3,343
อื่นๆ 12,019 2,349
รวม 357,044 267,320

รายงานประจําปี 2557
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23 สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
 การใหสิทธิ
 ธนาคารมอบสิทธิในการไดรับหุนของธนาคาร ใหกับผูบริหารระดับสูงบางทาน 

 โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดมีมติอนุมัติการใหสิทธิกับผูบริหารระดับสูงของธนาคารบางทาน เพื่อซื้อหุน
ที่จดทะเบียนเพิ่มของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ที่มูลคาหุนละ 10 บาท เปนจํานวน 12.5 ลานหุน อัตราการใชสิทธิ 
1 สิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ ที่ราคาใชสิทธิ 10 บาท ตอ 1 หุนสามัญ

 ผลตอบแทนทั้งหมดไดสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหากเกิดสถานการณที่กําหนดไว ซึ่งอาจสงผลใหสิทธิที่ไดรับสิ้นสุดลงกอนวันที่ไดรับสิทธิ

 ผูบริหารใชวิธีไบโนเมียล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชผูเชี่ยวชาญ ราคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของมูลคาสิทธิ 
ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 คือ 1.37 บาทตอสิทธิ อัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยงคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ที่ไมมีอัตราดอกเบี้ยที่มีอายุคงเหลือเทากับอายุที่คาดการณของสิทธิ คาการคาดการณ ความผันผวนประมาณการโดยพิจารณาหลายปจจัย รวม
ถึงความผันผวนในอดีตของผูอยูในธุรกิจและเปนบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงเวลาที่เทียบเคียงไดกับอายุคาดการณของ
สิทธิ สมมติฐานของอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลคือศูนยเปอรเซ็นต

 สิทธิในการไดรับหุนมีอายุคงเหลือ 5 ป

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีคาใชจายที่เกิดจากการใหสิทธิในการไดรับหุนของธนาคารจํานวน 2.788 ลานบาท
(พ.ศ. 2556 : 3.850 ลานบาท)

24 ทุนเรือนหุน
 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2556 มีมติใหเรียกชําระคาหุนของธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 2,500 ลานบาท 

เปน 3,000 ลานบาท เปนการเรียกชําระจากหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวเพิ่มขึ้นอีก 50 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนที่เรียกชําระเพิ่ม
ขึ้นครั้งนี้ 500 ลานบาท โดยเรียกจากผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ธนาคารไดรับชําระคาหุนที่เรียกชําระเพิ่มเติมดังกลาวและไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
มูลคาทุนที่เรียกชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 3,000 ลานบาท
เปน 3,125 ลานบาท โดยเพิ่มทุนหุนสามัญจดทะเบียนจากจํานวน 300 ลานหุน เปน 312.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และธนาคารไดจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

25 ทุนสํารองตามกฎหมาย
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหาของ

กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้
ไมสามารถนํามาจัดสรรเปนเงินปนผลได

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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26 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ธนาคารมีเงินลงทุนหลักทรัพยที่ติดภาระและมีขอจํากัด ดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

วางคํ้าประกันการกูยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 633,000 1,250,000
วางคํ้าประกันอื่นๆ 962 676
รวม 633,962 1,250,676

 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

ภาระผูกพันอื่น
- การคํ้าประกันอื่นๆ 25,265 59,765
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน 221,794 173,673
- อื่นๆ 313 314
รวม 247,372 233,752

รายงานประจําปี 2557

113

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



27 เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย
 วัตถุประสงคของธนาคารในการบริหารทุน คือการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบดวย

อัตราสวนเงินกองทุน
พ.ศ. 2557 ตอสินทรัพยเสี่ยง

พันบาท รอยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชําระแลว 3,000,000
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 8,563
เงินสํารองตามกฎหมาย 2,300
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร (560,458)
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของและสํารองอื่นๆ 1,189
หัก  รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1

สินทรัพยไมมีตัวตน (20,019)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (64,753)

   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 2,366,822 12.98

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ 147,268
   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 147,268 0.80

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 2,514,090 13.78

อัตราสวนเงินกองทุน
พ.ศ. 2556 ตอสินทรัพยเสี่ยง

พันบาท รอยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชําระแลว 3,000,000
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 5,775
เงินสํารองตามกฎหมาย 2,300
ขาดทุนสะสมคงเหลือจากการจัดสรร (588,926)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (42,453)
   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 2,376,696 15.17

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ 120,140
   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 120,140 0.77

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 2,496,836 15.94

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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 ธนาคารและบริษัทยอยจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยและเรื่องหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมทาง www.tcrbank.com 
ภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

28 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ
 ธนาคารและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคาร โดยมีธุรกรรมในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นรายได 

คาใชจ าย กําไร สินทรัพยและหนี้สินโดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึงเก่ียวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตร
ตามที่กลาวไว

29 รายไดดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 34,399 54,189 34,399 54,189
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 107,926 92,394 107,926 92,394
เงินใหสินเชื่อ 1,392,510 1,066,221 1,412,284 1,083,288
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 687,504 982,056 472,151 532,749
อื่นๆ 2,040 - 2,040 -
รวมรายไดดอกเบี้ย 2,224,379 2,194,860 2,028,800 1,762,620

30 คาใชจายดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินรับฝาก 673,814 638,218 673,990 638,493
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,603 33,960 4,962 11,927
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากและกองทุน
   เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 110,124 101,148 110,124 101,148
เงินกูยืม 496 1,030 496 1,030
รวมคาใชจายดอกเบี้ย 790,037 774,356 789,572 752,598
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31 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน 511 727 513 729
รายไดคานายหนา 108,117 83,226 108,117 83,226
รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับนายทะเบียน 18,584 35,549 5,453 9,119
อื่นๆ 14,576 14,259 14,833 13,556
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 141,788 133,761 128,916 106,630

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการเกี่ยวกับบัตร ATM 11,324 11,284 11,159 11,032
คาธรรมเนียมและบริการทางงานทะเบียน 7,587 12,181 3,513 4,353
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการอื่น 22,581 18,402 19,112 13,400
รวมคาใชจายธรรมเนียมและบริการ 41,492 41,867 33,784 28,785

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 100,296 91,894 95,132 77,845

32 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 4,570 (1,116) 4,570 (1,116)
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 52,087 - 57,263 -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 56,657 (1,116) 61,833 (1,116)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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33 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,989 (316) 2,989 (316)
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 361,918 539,741 259,863 289,595
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 53,528 6,704 53,528 6,704
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ
   ขาดทุนจากการดอยคา 418,425 546,129 316,380 295,983

34 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 22,571 17,982 21,106 14,518

35 ภาษีเงินได

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

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

ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน 12,431 17,646 8,526 -
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (21,903) (26,912) (20,627) (12,302)
รวมรายไดภาษีเงินได (9,472) (9,266) (12,101) (12,302)
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 ภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มียอดจํานวนเงินที่
แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณภาษีของประเทศที่ธนาคารตั้งอยู โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
ปรับปรุงใหม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
จํานวน จํานวน
พันบาท อัตรารอยละ พันบาท อัตรารอยละ

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 37,929 (10,552)

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
   จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได (7,586) 20 2,110 20
ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือคาใชจาย
   ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี (1,886) (11,376)
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (9,472) 25 (9,266) 88

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ปรับปรุงใหม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
จํานวน จํานวน
พันบาท อัตรารอยละ พันบาท อัตรารอยละ

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 29,972 151

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
   จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได (5,994) 20 (30) 20
ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือคาใชจาย
   ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี (6,107) (12,272)
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (12,101) 42 (12,302) 81

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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36 ภาระผูกพันในสัญญาเชาดําเนินงาน
 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาสํานักงาน คาใชจายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและการรักษาขอมูล โดยมีสวนที่ครบ

กําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

ภายใน 1 ป 141,704 112,960
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 137,563 154,622
หลังจาก 5 ป 256 854

279,523 268,436

37 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 รายละเอียดของบริษัทผูถือหุนและกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้

 ผูถือหุนรายใหญ
 บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

 กิจการที่เกี่ยวของกัน
 บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยคุม จํากัด
 บริษัท ซี.แลงก จํากัด
 บริษัท สุราสัมพันธ จํากัด
 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
 บริษัท เพชรการคา จํากัด
 บริษัท วี.ซี.การสุรา จํากัด
 บริษัท โรงงานกระสอบปทุมธานี จํากัด
 บริษัท ไทยไลฟโบรกเกอร จํากัด
 บริษัท บานไทยเรียลเอสเตท จํากัด
 บริษัท ญาติสัมพันธ จํากัด
 บริษัท ซี.12 จํากัด
 บริษัท บริหารสินทรัพยสุโขทัย จํากัด
 บริษัท วี.73 จํากัด
 บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จํากัด
 บริษัท วีซี.สมบัติ จํากัด
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 บริษัทยอย 
 บริษัท ธนบรรณ จํากัด (ขายไปในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

 ธนาคารมีรายการสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายสวนหนึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินนี้ไดรับรู
ผลของรายการดังกลาว ซึ่งเปนรายการคาตามปกติธุรกิจเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอกดังตอไปนี้

 ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท

เงินใหสินเชื่อ
บริษัทยอย - 731,150

ดอกเบี้ยคางรับ - เงินใหสินเชื่อ
บริษัทยอย - 382

รายไดคางรับ 
บริษัทยอย - 1,000

เงินมัดจําและเงินประกัน
ผูถือหุนรายใหญ 2,144 2,144
กิจการที่เกี่ยวของกัน 5,704 3,228

เงินรับฝาก
ผูถือหุนรายใหญ 466,593 427,211
กิจการที่เกี่ยวของกัน 74,675 81,792
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการกลุมขึ้นไป
   และบุคคลที่เกี่ยวของ 54,322 82,713

ดอกเบี้ยคางจาย - เงินรับฝาก
ผูถือหุนรายใหญ 17 18
กิจการที่เกี่ยวของกัน 404 364
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการกลุมขึ้นไป
   และบุคคลที่เกี่ยวของ 152 106

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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 รายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ดอกเบี้ยรับ - เงินใหสินเชื่อ
บริษัทยอย - - 19,744 17,068

ดอกเบี้ยจาย - เงินรับฝาก
บริษัทยอย - - 176 275
ผูถือหุนรายใหญ 2,158 9,125 2,158 9,125
กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,792 1,023 1,792 1,023
กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการกลุมขึ้นไป
   และบุคคลที่เกี่ยวของ 1,776 1,425 1,776 1,425

คาเชาอาคาร
ผูถือหุนรายใหญ 3,984 3,899 3,822 3,582 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 23,596 17,566 21,638 13,651 

คาบริการ
ผูถือหุนรายใหญ 5,207 4,907 5,207 4,907

เงินปนผลรับ
บริษัทยอย - - - 18,000

คาธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทยอย - - 6,595 13,357

คาใชจายอื่น
ผูถือหุนรายใหญ 65 752 - -
กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,238 4,121 - -

 นโยบายราคา
 ธนาคารกําหนดราคาสําหรับรายการคากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดังตอไปนี้
 - ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อและเงินรับฝากคิดตามราคาตลาด
 - คาเชาและบริการอาคารคิดจากอัตราที่ระบุไวในสัญญาเชาและบริการ

รายงานประจําปี 2557
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38 ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

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

ผลประโยชนระยะสั้น 79,665 81,560 76,264 70,938
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,273 2,216 2,093 1,786
สํารองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2,788 3,850 2,788 3,850
รวม 84,726 87,626 81,145 76,574

39 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุ นท่ีแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารเปนกําไร (ขาดทุน) ตอหุ น

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกที่อยู
ในระหวางป

 บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (พันบาท) 47,401 (1,286) 42,073 12,453
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
   ที่ถือโดยผูถือหุน (หุน) 300,000,000 275,753,425 300,000,000 275,753,425
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.16 0.00 0.14 0.05

40  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมีมติใหธนาคารขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ

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

ประเภทธุรกิจ  
เปนสถาบันการเงินท่ีทําธุรกรรมภายในขอบเขตใบอนุญาตประกอบการ 
ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย 

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

ทุนจดทะเบียนในป 2557
ทุนจดทะเบียน  3,125,000,000  บาท 
ทุนชําระแลว  3,000,000,000  บาท 
หุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระแลว  300,000,000  หุน 
หุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายและชําระแลว  ---ไมมี --- 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ  10  บาท 

ผูสอบบัญชีของธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของ
ผูสอบบัญชีและเสนอตอคณะกรรมการธนาคารในการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
รวมถึงคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู ถือหุนสามัญประจําป ทั้งน้ีรายชื่อผู สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณา
แตงต้ังเป นผู สอบบัญชีของธนาคาร จะตองปนผู สอบบัญชีที่ ได รับ
ความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่ง ธปท. ไดมีหนังสือท่ี ฝกก. (02) 98/2557 
เร่ือง การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีสําหรับรอบปการบัญชี 2557 
ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 ใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีจากสํานักงาน 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จํานวน 3 ทาน ไดแก 

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

ความสัมพันธกับธนาคาร 
ผูสอบบัญชีที่ไดรับแตงตั้งไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นกับธนาคาร

รายงานประจําปี 2557
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สํานักงานสาขา

สํานักงานใหญ 
เลขท่ี 123 อาคารไทยประกนัชีวติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

สํานักธุรกิจรัชดาภิเษก 
(อาคารไทยประกันชีวติ ถ.รชัดาภเิษก รถไฟฟาใตดนิ สถานศีนูยวฒันธรรม)
123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท  0 2697 5454
โทรสาร  0 2642 3112
ผูจัดการสาขา คุณวัชรา เพชรระนอง

สาขาหวยขวาง (ใกลสามแยกตลาดหวยขวาง)
1998/4-5 ถนนประชาสงเคราะห แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10320
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท  0 2692 9971-3
โทรสาร  0 2692 9982
ผูจัดการสาขา คุณอภิวิชญ ภัทรธํารงวงศ

สาขารังสิต ศูนยการคาฟวเจอรพารค
(ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิตชั้น 2 ฝงเซ็นทรัล)
หองเลขที่ PLZ.2.SHP030 ชั้น 2 เลขที่ 94 ศูนยการคาฟวเจอรพารค 
รังสิต ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท  0 2958 5276-9
โทรสาร  0 2958 5377 
ผูจัดการสาขา คุณอัครพล ปริยานนท

สาขาซีคอน บางแค 
หองเลขที่ 329 ชั้น 3 ศูนยการคาซีคอนบางแค เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. -19.30 น.  
โทรศัพท  0 2458 2818-20
โทรสาร  0 2458 2821
ผูจัดการสาขา คุณปภาวี แตงจ่ัน

สาขารามอินทรา ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 
หองเลขที่ S15 ชั้น 1 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 
เลขที่ 587, 589 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท  0 2947 5656, 0 2947 5694-5, 0 2947 5681
โทรสาร  0 2947 5680 
ผูจัดการสาขา คุณสมฤดี โพธ์ิสุวรรณ

สาขาบางกะป ศูนยการคาเดอะมอลล (ชั้น 2 ตรงขามเอ็มเค สุกี้)
ชั้น 2 หองเลขที่ 2S-C13A เลขท่ี 3522 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น 
ศูนยการคาเดอะมอลล เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น. 
โทรศัพท  0 2704 7500, 0 2704 7891-3
โทรสาร  0 2704 7894
ผูจัดการสาขา คุณอุษา บุญเต็ม

สาขานครปฐม (ตรงขามทารถเมลขาว ตลาดลาง) 
17-18 ถนนบอเริ่ม ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท  0 3421 9695-8
ผูจัดการสาขา คุณธานินทร ปนบานกวย

สาขาสมุทรปราการ
(หนาตลาดสดวิบูลยศรี บริเวณทาเรือขามฟากสมุทรปราการ)
66/9 ถนนศรีสมุทร ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.  
โทรศัพท  0 2730 9161-3
โทรสาร  0 2730 9159 
ผูจัดการสาขา คุณมัญชุสา ชาตยาภา

สาขาชลบุรี (ใกลที่จอดรถทัวร ตรงขามตลาดหนองมน)
177, 179 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท  0 3839 4906 (เบอรหลัก), 0 3839 4518, 0 3839 4511,  
 0 3839 4867
โทรสาร  0 3839 4572
ผูจัดการสาขา คุณณัฐลินีย จิตพิทยานุภาพ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
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สาขาบางพูน 
(อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรังสิต-ปทุมธานี กอนถึงทางดวนบางพูน)
418-419 หมู 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน 
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 10200
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.30 น.  
โทรศัพท  0 2567 1956-7
โทรสาร  0 2567 1958
ผูจัดการสาขา คุณอริณยชยาญ ภวิสุวรรณภัส

สาขาศรีนครินทร ศูนยการคาพาราไดซ พารค (ชั้น 2 Banking Zone)
ชั้น 2 หองเลขท่ี 2 C001 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร 
ศูนยการคาพาราไดซ พารค แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท  0 2787 1724, 0 2787 1725-6
โทรสาร  0 2787 1727
ผูจัดการสาขา คุณดวงสมร สุขแกว

สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร 
(อาคาร พีเอส ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 21)
36/11 ชั้น G อาคาร พีเอส ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
โทรศัพท  0 2261 9958-9
โทรสาร  0 2261 9957
ผูจัดการสาขา คุณจันทิรา กาญจนกันติ

สาขาสํานักธุรกิจเยาวราช (ตรงขามคลองถมเยาวราช)
222 - 224 ถนนเยาวราช แขวงจกัรวรรดิ เขตสมัพนัธวงศ กรุงเทพฯ 10100
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
 วันเสาร เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
โทรศัพท  0 2222 3760-1, 0 2222 3180-1
โทรสาร  0 2222 3120
ผูจัดการสาขา คุณสมนึก กิจจารุวงษ

สาขาสะพานใหม ตลาดยิ่งเจริญ (ทางเขาลานจอดรถ 4)
259/99 หมู 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท  0 2522 7399, 0 2522 7395-7
โทรสาร  0 2522 7398
ผูจัดการสาขา คุณจิตรลดา แสงบุรรัตน

สาขางามวงศวาน ศูนยการคาเดอะมอลล (ชั้น 3) 
30/39-50, 639 หมู 2 หองเลขที่ 3 S-C 4B ชั้น 3 
ศูนยการคาเดอะมอลล ถนนงามวงศวาน ต.บางเขน 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท  0 2550 0690-2 
โทรสาร  0 2550 0693
ผูจัดการสาขา คุณกมลวรรณ ขวัญเนียม

สาขาออมใหญ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
(ใกลทางเขาลานจอดรถ ตรงขามเอ็มเค) 
17/17 หมู 8 หองเลขที่ GJA 001/3 ต.ออมใหญ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
วันเวลาทําการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. – 19.30 น.
โทรศัพท  0 2431 2590-92
โทรสาร  0 2431 2589
ผูจัดการสาขา คุณอัมพร บุญชวย

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

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

สาขาสมุทรสาคร
920/30 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท 0 3442 4200, 0 3442 4343-4, 0 3442 4446
โทรสาร 0 3442 4445
ผูจัดการสาขา  คุณนพดล สังขรักษา

สาขาสินเชื่อเพ่ือรายยอย รังสิต
81 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 3  ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 2567 0060-2
โทรสาร 0 2567 0063
ผูจัดการสาขา คุณสุรพร สุนทรหิรัญเลิศ

สาขาสินเชื่อเพ่ือรายยอย บางใหญ
89/4 หมูที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 2595 0420-22
โทรสาร 0 2595 0423
ผูจัดการสาขา คุณวิชญะ กิตติวงศสุนทร

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

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

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย อุดรธานี
175, 176 ถ.ประจักษศิลปาคม ต.หมากแขง 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4224 2555, 0 4224 1347-8
โทรสาร  0 4224 2504
ผูจัดการสาขา คุณประพันธพงษ ภัทรศิริพงศ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย สุราษฎรธานี
159/27 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 7727 5678-79
โทรสาร 0 7727 5680 
ผูจัดการสาขา คุณจันทรเพ็ญ รจนา

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย บางเขน-วัชรพล
2/18 ถ.วัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 2347 0242, 0 2347 0237
โทรสาร 0 2347 0182
ผูจัดการสาขา คุณรุงโรจน ทองเรือง
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สาขาสินเชื่อเพ่ือรายยอย สกลนคร
218/23 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4271 2511, 0 4271 3404
โทรสาร 0 4271 6404
ผูจัดการสาขา คุณธีรเมธ กุณสิทธิ์

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

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

สาขาสินเชื่อเพ่ือรายยอย ชลบุรี
112/36 หมู 1 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3828 6986-87
โทรสาร 0 3828 6985
ผูจัดการสาขา คุณวิเชียร ลิ้มรทีพงษ

สาขาสินเช่ือเพื่อรายยอย หัวหิน
11/194 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3251 1657-58
โทรสาร 0 3251 1659
ผูจัดการสาขา คุณกองสิทธิ์ วงศฉัตรทอง

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

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

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย เลย
83/2 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4281 5476-77
โทรสาร 0 4281 5478
ผูจัดการสาขา คุณเฉลิมศักดิ์ หาดเกลี้ยง

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย บุรีรัมย
112 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4461 3444, 0 4461 3433
โทรสาร 0 4461 3466
ผูจัดการสาขา คุณวัชรพงษ ไวยาประโคน

สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ชะอํา
388/23 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 3247 2773, 0 3247 2774
โทรสาร 0 3247 2775
ผูจัดการสาขา คุณภัฏฐพงศ บุญเพ็ง

รายงานประจําปี 2557

127

สํานักงานสาขา



สาขาสินเชื่อเพ่ือรายยอย ขอนแกน
381/49 หมูที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
วันเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท 0 4346 8808, 0 4346 8809
โทรสาร 0 4346 8810
ผูจัดการสาขา คุณบรรจบ เติมพันธ

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

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

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

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

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

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

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