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งบการเงินรวม

2562 2561

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์  56,494  50,034 

สินเชื่อ  50,916  44,770 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  2,712  2,379 

สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs)  1,243  1,261 

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs)  2,490  2,552 

หนี้สิน  49,491  43,757 

เงินรับฝาก  47,193  42,037 

ส่วนของเจ้าของ  7,003  6,277 

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้ดอกเบ้ีย  5,868  4,951 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย  1,024  901 

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ  4,844  4,050 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย  293  184 

รายได้จากการด�าเนินงาน  5,137  4,234 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  2,995  2,416 

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ  1,254  854 

ภาษีเงินได้  178  193 

ก�าไรสุทธิ  710  771 

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) (%)  1.35  1.62 

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROAE) (%)  10.87  13.20 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  1.42  1.54 

ค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (%)  58.30  57.06 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)  14.34  15.13 

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (%)  13.30  14.08 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  14.01  12.55 

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (%)  107.89  106.50 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)  2.50  2.90 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)  4.89  5.70 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)  109.50  94.06 

จ�านวนสาขา*  516  316 

*รวมสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย และส�านักงานนาโนเครดิต

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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ย้อนรอยประวัติธนาคาร

ปฐมบทของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทในกลุ ่ม 
ไทยประกันชีวิต ได้เริ่มต้นขึ้นจาก บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จ�ากัด ซึ่งขอ
อนุญาตด�าเนินการจัดต้ังธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยและสามารถเปิดด�าเนินการ 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคาร 
ไทยเครดิตมุ ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร”

ปณิธานความมุ่งมั่นในการน�าเสนอทางเลือก 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย 
พร้อมสนับสนุนความแข็งแกร่งทางธุรกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทั่วทุกภูมิภาค
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ขณะเดียวกันธนาคารยังยึดมั่นในพันธกิจการให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุดส�าหรับลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงการบริการ 
และผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารที่มีความปลอดภัยและเป็นธรรม พร้อมเสริมศักยภาพด้านความรู้และความเข้าใจการด�าเนินธุรกิจให้สามารถ 
ต่อยอดการเติบโตได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว รวมถึงการสร้างสรรค์องค์กรให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจในสิ่งที่ร่วมกันท�า  
ตลอดจนการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปัจจุบันธนาคารสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ  
ซึ่งเป็นธนาคารแรกที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสถาบันทางการเงินที่น�าเสนอบริการทางการเงินส�าหรับธุรกิจรายย่อยในประเทศ 
เช่น สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจให้กับประเทศในฐานะสถาบันการเงินของไทย ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก การลงทุน และทางเลือกประกันที่เหมาะสม เพ่ือเคียงข้าง 
คนไทยทุกคนทั้งภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการขยายสาขาทั่วประเทศ โดยมีสาขาให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล  
และต่างจังหวัด รวมทั้งขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย เพื่อให้กลุ ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึง 
บริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาค

ความส�าเร็จของธนาคารในวันนี้สามารถสะท้อนชัดจากผลการด�าเนินงานท่ีแข็งแกร่ง ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดนาโนไฟแนนซ์และ 
ไมโครไฟแนนซ์ที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว จนได้รับรางวัลธนาคารเพ่ือรายย่อยที่เติบโตเร็วที่สุด 
ในประเทศไทย 3 ปีติดต่อกัน (ปี 2560-2562) จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศอังกฤษ

ย่ิงไปกว่านั้นรางวัลที่ได้รับยังตอกย�้าถึงความมุ ่งมั่นต้ังใจของธนาคาร ซึ่งตระหนักถึงพันธสัญญาในการเป็นคู่คิดทางการเงินแก่ลูกค้า 
รายย่อย และสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมั่งค่ัง มั่นคง และย่ังยืน พร้อมเดินหน้าตามเป้าหมายการเป็นธนาคารพาณิชย  ์
เพื่อรายย่อยที่ดีที่สุดส�าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าไมโครไฟแนนซ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ตามความเชื่อของธนาคารว่า

“Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น”
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Milestones

บันทึกประวัติศาสตร์หน้าแรกของ  
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด  
(มหาชน) ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากได้รับ 
อนุญาตให้เปิดด�าเนินการเป็นธนาคาร
พาณิชย์เพ่ือรายย่อยอย่างเป็นทางการ 
ในวันที ่18 มกราคม 2550

ธนาคารได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ธนบรรณ  
จ�ากัด เพื่อขยายธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อ 
รถจักรยานยนต์ ภายใต้เจตนารมณ์การเป็น 
ธนาคารเพ่ือรายย่อยอย่างแท้จริง ซ่ึงใน 
ช่วงเวลานั้นกลุ่มธนบรรณเป็นบริษัท 
ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 4  
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นอร์ทสตาร์ กรุ๊ป (Northstar Group) กลุ่มกองทุน 
ที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ มากกว่า 20 แห่ง 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสินทรัพย์การลงทุน 
36,700 ล้านบาท ได้เข้าถือหุ้นธนาคารไทยเครดิต 
เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25  
ส่งผลให้ธนาคารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กรอย่างมืออาชีพมากข้ึน และช่วยเสริม
ความแข็งแกร่งทางการเงินให้สามารถขับเคลื่อน 
สู่ความส�าเร็จในระยะยาว

ธนาคารประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ในการเป็น “ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดเล็กที่ดีที่สุด” พร้อมมุ่งยกระดับการให้ 
บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้ารายย่อยทั่วทุกภูมิภาคของไทยให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนไทย อันเป็นรากฐานส�าคัญในการเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งในระดับประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็น 
ธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ 
รายย่อย ท�าให้ธนาคารตัดสินใจขายกิจการ 
บริษัท ธนบรรณ จ�ากัด ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจหลัก 
ของธนาคาร เพื่อให้สามารถเดินหน้าตามแผนการ
ด�าเนินงานหรือนโยบายของธนาคารได้อย่างเต็มที่

เส้นทางแห่งความภาคภูมิ
สู่ที่สุดของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

2550

2552

2555

2556

2557
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ธนาคารได้สร้างปรากฏการณ์คร้ังส�าคัญในหน้า
ประวัติศาสตร์การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงเงินทุน 
ในระบบได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม ด้วยการให้บริการ
สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ส�าหรับน�าไปใช้เพิ่ม
สภาพคล่องด้านการเงินหรือขยายกิจการให้มั่นคงแข็งแรง 
มากข้ึน

ธนาคารร่วมกับสถาบันการเงิน 17 แห่ง ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการค�้าประกันสินเชื่อ 
เพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs)  
ระยะที่ 2 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ 
ผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว และเพ่ิมโอกาสในการ 
ขอสินเชื่อรวมถึงลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ

ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
ได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านการเงินและการยกระดับคุณภาพชีวิต  
รวมถึงองค์ความรู้ในการท�าธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย  
ด้วยการริเร่ิมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการ 
รายย่อยท่ีดีที่สุด เช่น โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร  
รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” จัดอบรมด้านการเงินเบื้องต้นให้กับ 
ผู้ประกอบการรายย่อย และโครงการ “คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะ 
ลูกไม้ใต้ต้น” จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา 
ของเยาวชน ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

นอกจากนั้น ในปีนี้ธนาคารยังได้รับรางวัล Fastest Growing  
Retail Bank Thailand 2017 จากนิตยสาร Global Banking 
& Finance Review ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจและการเงิน
ชั้นน�าของประเทศอังกฤษ จากผลก�าไรสุทธิอันโดดเด่น 
ท่ีเติบโตมากกว่า 100%

ธนาคารสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล Fastest 
Growing Retail Bank Thailand 2019 จากนิตยสาร Global Banking  
& Finance Review เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยผลก�าไรสุทธิที่โตถึง 45%

ย่ิงไปกว่านั้นธนาคารยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและ
สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินมากย่ิงข้ึนในปีนี้ ด้วยการจับมือกับ  
โอลิมปัส แคปปิตอล เอเชีย (Olympus Capital Asia) บริษัทลงทุนอิสระ 
ระดับภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ ์
และสินเชื่อเอสเอ็มอีในหลายประเทศ ซ่ึงได้เข้าถือหุ้นธนาคารไทยเครดิต  
เพื่อรายย่อย แทน นอร์ทสตาร์ กรุ๊ป (Northstar Group) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 25

นอกเหนือจากความส�าเร็จในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตได้อย่าง
แข็งแกร่ง ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจเพื่อสังคมและคนไทยทุกคน 
ภายใต้แนวคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” โดยธนาคาร 
ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย แห่งแรก ที่สาขา 
สินเชื่อเพื่อรายย่อย บางเขน-วัชรพล จ.กรุงเทพฯ ส�าหรับใช้เป็นศูนย์รวม 
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน เช่น  
การอบรมเพื่อติดอาวุธทางการค้า การเพ่ิมทักษะการขาย หรือ
กิจกรรมค้นหาไอเดียต่อยอดธุรกิจในยุค 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยสามารถน�าไปปรับใช้ในธุรกิจให้เติบโตย่ิงข้ึนในระยะยาว

2558

2559

2560

2561

2562

ธนาคารได้รับรางวัล Fastest Growing Retail Bank  
Thailand 2018 จากนิตยสาร Global Banking & Finance  
Review ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมด้วยผลก�าไรสุทธิ 
ท่ีเติบโตสูงถึง 63%
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สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ในปี 2562 ธนาคารได้ขยายธุรกิจในทุกด้านมากกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดเช่นเดียวกับหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านสินเชื่อ  ซึ่งให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยที่เข้าถึงสถาบันการเงินได้ยาก
อย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคของประเทศ จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย 
อย่างมาก 
 
ขณะเดียวกันธนาคารยังสามารถตอบสนองลูกค้ารายย่อยด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว ทันใจ  
และเป็นกันเอง รวมถึงธนาคารยังได้จัดสัมมนาเสริมความรู้ด้านการค้าและการเงินให้กับ 
พ่อค้าแม่ค้า ทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ได้เป็นลูกค้า เพ่ือพัฒนาตนเองให้ประสบความส�าเร็จในการ 
ประกอบธุรกิจมากย่ิงขึ้น รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของลูกค้าให้มีการศึกษาที่ดีขึ้น  
และยังได้สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชนที่ธนาคารมีสาขาเปิดด�าเนินการอยู่ 
เพื่อเป็นการคืนก�าไรให้กับสังคมด้วย

> ในปี 2562 ธนาคารได้ขยายธุรกิจ
 ในทุกด้านมากกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนด
 เช่นเดียวกับหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
 ด้านสินเชื่อ ซ่ึงให้สินเช่ือแก่ลูกค้ารายย่อย
 ที่เข้าถึงสถาบันการเงินได้ยากอย่างท่ัวถึง
 ในทุกภูมิภาคของประเทศ 

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการธนาคาร
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นอกจากนั้น ในปีนี้ธนาคารยังได้รับรางวัลธนาคารเพื่อรายย่อยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนิตยสารชั้นน�าของประเทศอังกฤษ GLOBAL BANKING & FINANCE 
REVIEW ซึ่งสามารถยืนยันถึงความส�าเร็จของธนาคารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังสะท้อนชัดถึง
ความมุ่งมั่นของธนาคารในการด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง รอบคอบ มีธรรมาภิบาล รวดเร็ว 
พร้อมด้วยศักยภาพและการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง 
เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในการฝากเงินและใช้บริการกับธนาคาร ซึ่งยึดถือความพึงพอใจ 
ของลูกค้าที่ใช้บริการเป็นส�าคัญ

ธนาคารขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนธนาคารตลอดมา ธนาคาร
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับการสนับสนุนตลอดไป ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับธนาคาร และช่วยกันท�างานอย่างทุ่มเทและ 
มีประสิทธิภาพ จนท�าให้ธนาคารประสบความส�าเร็จในทุกด้าน และหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป

ธนาคารเพ่ือรายย่อย 
ที่เติบโตเร็วที่สุด
ในประเทศไทย
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
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สวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกท่าน

ปีนี้นับเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศทั่วโลก แต่ทว่าธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด 
(มหาชน) ยังคงสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างรวดเร็วสูงสุด 
ในธุรกิจธนาคาร พร้อมส่งมอบผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ด้วยความ 
มุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา พวกเรามีความภาคภูมิใจ 
ในพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทเดินหน้าสู่จุดหมายการเป็นธนาคารพาณิชย์ 
เพื่อรายย่อยที่ดีที่สุดในประเทศและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้า
อย่างไม่หยุดย้ัง

ปี 2562 เป็นอีกหนึ่งปีที่ธนาคารประสบความส�าเร็จสูงสุด ด้วยความ
ส�าเร็จที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
• ธนาคารเปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยใหม่ 199 สาขา โดยรวม 

สาขาธนาคารในปัจจุบันเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 516 สาขา ซึ่งครอบคลุม 
ตลาดทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา ด้วยจ�านวนสาขา
มากกว่า 500 สาขา ท�าให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ของเราได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

• สินเชื่อของธนาคารเพ่ิมขึ้นจาก 44,800 ล้านบาท เป็น 50,900 
ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 13.7%

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

พวกเรามีความภาคภูมิใจในพนักงานทุกคน
ที่ทุ ่มเทเดินหน้าสู่จุดหมายการเป็น
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยที่ดีที่สุด
ในประเทศและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของลูกค้าอย่างไม่หยุดย้ัง

นายวิญญู ไชยวรรณ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารอยู่ที่ 4.89% ลดลง 
จาก 5.70% ในปี 2561 ซ่ึงเป็นอัตราที่ดีที่สุดในธุรกิจธนาคาร 
แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ SME

การเติบโตและการบริโภคของประเทศไทยมีสภาวการณ์ชะลอตัวจาก
การส่งออกที่ลดลงและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มลูกค้า SME และพฤติกรรมผู้บริโภคโดยรวม ทั้งยังส่งผลให ้
ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงปรับเพ่ิม
คุณภาพพอร์ตสินเชื่อและภาระหนี้ให้สูงขึ้นส�าหรับธุรกิจ SME และ
ธุรกิจรายย่อย ทว่าธนาคารยังคงสามารถสร้างการเติบโตให้กับ 
ผลการด�าเนินงานได้อย่างโดดเด่นในอุตสาหกรรมธนาคารที่ชะลอตัว  
ซึ่งวัดได้จากคุณภาพพอร์ตโฟลิโอที่ดีขึ้นและการเติบโตอันแข็งแกร่ง 
ในขณะเดียวกันธนาคารได้เพิ่มทุนส�ารองท่ัวไปเพื่อเตรียมพร้อม
ส�าหรับการเติบโตและกลยุทธ์ในอนาคต ทีมงานของเราได้คาดการณ์
ปัญหาและเตรียมความพร้อมด้วยกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ผมขอขอบคุณ
ส�าหรับความทุ่มเทของสมาชิกทุกคนในทีมของเราอีกครั้ง

แนวคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” เป็นเสมือน 
ค�ามั่นสัญญาของเราที่ยังคงมุ่งมั่นรักษาการท�าตามค�าสัญญา  
ซึ่งลูกค้ากลุ่มนาโนและไมโครไฟแนนซ์ส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้รับการบริการ 
ทางการเงินที่ทั่วถึงมากพอหรือยังไม่สามารถเข้าถึงการบริการ 
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นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการผู้จัดการ

ทางการเงิน  ทั้งที่ในความเป็นจริงลูกค้ากลุ่มนี้เป็นองค์ประกอบหลัก
ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และควรได้รับ 
การบริการที่ดีจากธนาคารที่น่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการทางการเงินของพวกเขา โดยที่ธนาคารไทยเครดิต 
เพ่ือรายย่อย เราได้ลงลึกถึงการใช้ชีวิตของลูกค้าเพ่ือให้เข้าใจถึง
ความยากล�าบากและการต่อสู้ดิ้นรนทางการเงินของพวกเขา  
ซึ่งพวกเราจะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อช่วยให้
ลูกค้าพ้นจากความยากล�าบากนั้น

การติดอาวุธทางปัญญานับเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให้ลูกค้า
ของเราไม่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายของเงินกู้นอกระบบ โดยเมื่อ 
ไม่ก่ีปีที่ผ่านมาธนาคารได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงิน 
ที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงผ่านศูนย์การเรียนรู้ของธนาคาร เพื่อให้ 
ความรูท้างการเงนิแก่ลกูค้าและสร้างแรงบนัดาลใจจากผูป้ระกอบการจรงิ 
ที่ประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจ ซึ่งในปี 2562 โครงการฝึกอบรม 
ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว ด้วยจ�านวนผู้เข้าอบรมกว่า 
7,000 คน รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารที่สามารถเข้าร่วม
การอบรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจ  
เรายังให้ความส�าคัญกับกิจกรรมทางสังคมควบคู่กัน ด้วยจ�านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

แนวคิด “Everyone Matters 
ใครไม่เห็น เราเห็น” เป็นเสมือน
ค�ามั่นสัญญาของเรา ที่ยังคงมุ่งมั่น
รักษาการท�าตามค�าสัญญา

ก้าวต่อของความเปล่ียนแปลงอันน่าตื่นเต้นของธนาคารไทยเครดิต 
เพื่อรายย่อย ในปีที่ก�าลังมาถึงนี้ คือ การเปลี่ยนผ่านสู่ธนาคารดิจิทัล  
โดยธนาคารได้ริเริ่มโครงการขึ้นในปี 2562 และคาดว่าจะส่งมอบ
นวัตกรรมส�าคัญนี้ได้ในปี 2563 ซึ่งธนาคารได้ออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ รวมถึงสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของภาครัฐ เช่น พร้อมเพย์ และ 
คิวอาร์โค้ด ตามหลักการ “ธนาคารเพ่ือความยั่งยืน” พวกเรา 
ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ในชื่อ “MicroPay” ซึ่งเป็นกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย 
ให้สามารถท�าธุรกรรมออนไลน์ผ่านบริการพร้อมเพย์และเข้าถึง
วงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบการได้ ด้วยความมุ่งมั่นสนับสนุน 
ลูกค้าทุกคนให้สามารถปรับตัวจากการใช้เงินสดไปเป็นการใช้จ่าย 
ผ่านดิจิทัลและเตรียมความพร้อมส�าหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0

ผมรู้สึกยินดีและขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้าทุกท่านส�าหรับ 
การสนับสนุนและความไว้วางใจในธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  
ผมขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างผลงานอันโดดเด่น 
และผมมั่นใจว่า แนวทางอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างของเราอย่าง 
“Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” จะสามารถสร้างสรรค ์
สิ่งเล็กๆ ไปสู่ความย่ิงใหญ่และความส�าเร็จที่รอเราอยู่ได้
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นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ กรรมการก�ากับความเสี่ยง 
และกรรมการผู้จัดการ

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ

นายศุภชัย สุขะนินทร์
กรรมการอิสระ 

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
ก�ากับความเสี่ยงและก�าหนดค่าตอบแทน

นายจ�านงค์  วัฒนเกส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายวานิช ไชยวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ กรรมการก�ากับความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกัวราฟ มาลิค
กรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง
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เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง หน่วยงาน
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ
3. นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการขาย
4. นายพรเทพ เพ่ิมพรพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารความเสี่ยง
5. นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
6. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การเงินและบัญชี
7. น.ส.อัจฉรา เรืองฉาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วิเคราะห์สินเชื่อ
8. นายคริสโตเฟอร์ ชาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นายศราวุธ เศวตณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารทรัพยากรบุคคล

10. นายวีรเวท ไชยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขา
11. นายทรงศักดิ์ มงคลประจักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
12. นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
13. นางสิริพร อ�าพันวงษ์ ท่ีปรึกษา ปฏิบัติการกลาง
14. นางศันสนีย์ เหรียญตระกูล ผู้อ�านวยการอาวุโส บริหารการตลาดผลิตภัณฑ์
15. นายรงค์ หิรัญพานิช ผู้อ�านวยการอาวุโส ตรวจสอบภายใน
16. น.ส.นรา แสงหิรัญวัฒนา ผู้อ�านวยการอาวุโส ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
17. น.ส.พรทิพย์ แซ่ล่อ ผู้อ�านวยการอาวุโส วิเคราะห์การเงินและวางแผนกลยุทธ์
18. น.ส.ชนิดา ชาญมนูญ ผู้อ�านวยการอาวุโส พัฒนาธุรกิจใหม่
19. นายโชดก ธีระวิกสิต ผู้อ�านวยการอาวุโส ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และสนับสนุน
20. นายอนุรักษ์ คณิตจินดา ผู้อ�านวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจธนกิจเช่าซื้อ
21. นายสมชาย รวีเรืองรอง ผู้อ�านวยการอาวุโส กลยุทธ์และสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
22. นายโกวิทย์ ลี้ศิริสรรพ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส กลยุทธ์และสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
23. น.ส.ณัฐณาพรณ์ ต้ังยศฐากิจกุล ผู้อ�านวยการอาวุโส กลยุทธ์วางแผนและผลิตภัณฑ์
24. น.ส.ภัคจิรา วุฒิเศถกฤต ผู้อ�านวยการอาวุโส บริหารกระบวนการธุรกิจ
25. นายวิภู พิเศษสัมฤทธ์ิ ผู้อ�านวยการอาวุโส การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
26. นางอมรรัชต์ โชติรสนิรมิต ผู้อ�านวยการอาวุโส บริหารผลิตภัณฑ์ Micro SME และ Micro Finance
27. นายวัชระ ภัคนันท์สกุล ผู้อ�านวยการอาวุโส ศูนย์สินเชื่อเพื่อรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี ผู้อ�านวยการอาวุโส จัดการความเสี่ยง
29. นายประเสริฐ บุญแต่ง ผู้อ�านวยการอาวุโส ป้องกันการทุจริต
30. น.ส.ณธษา สุระชีวะกฤต ผู้อ�านวยการอาวุโส ปฏิบัติการกลาง
31. นางพิมลพรรณ กิตติสุวรรณ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
32. นายไพสิฐ สกุลเศรษฐกร ผู้อ�านวยการอาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี
33. นายวีระศักดิ์ ตั้งมานะสกุล ผู้อ�านวยการอาวุโส ควบคุมคุณภาพและบริหารงาน
34. นายวิศิษฐ์ ธนวณิชย์กุล ผู้อ�านวยการอาวุโส บริการและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
35. นายวิบูลย์ อรุณเรืองศิริเลิศ ผู้อ�านวยการอาวุโส จัดการข้อมูลองค์กร
36. นายไวยศ ปิยะกุลวรวัฒน์ ผู้อ�านวยการอาวุโส Digital Transformation
37. น.ส.ประทานพร ปีตะนีละวัต ผู้อ�านวยการอาวุโส เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน MSME, SME, HLRL & Gold
38. นายสมยศ แสงมณีเสถียร ผู้อ�านวยการอาวุโส เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน HP & NPA
39. นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา ผู้อ�านวยการอาวุโส กฎหมาย
40. นางพนิดา ศรีปัตถา ผู้อ�านวยการอาวุโส บัญชีและภาษี
41. นางธนวันต์ นิติพน ผู้อ�านวยการอาวุโส งานสนับสนุนส�านักกรรมการผู้จัดการ
42. นายโอฬาร สกลเดชา ผู้อ�านวยการอาวุโส บริหารช่องทางการขายดิจิทัล
43. นางชัญญานุช ฉวีวงศ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส กลยุทธ์และสนับสนุนบริหารทรัพยากรบุคคล
44. นายนิมิตร โรจนรักษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ศูนย์สินเชื่อเพื่อรายย่อยภาคใต้
45. นางจิรภัทร กลิ่นโกมุท ผู้อ�านวยการอาวุโส บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อนาโนกรุงเทพ
46. นายวิโรจน์ รณเกียรติ ผู้อ�านวยการอาวุโส สนับสนุนกลุ่มบริหารการขายสินเชื่อเพ่ือรายย่อย
47. นายพิศักดิ์ สุดสวาท ผู้อ�านวยการอาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจธนกิจ
48. น.ส.กอแก้ว ไตรบ�ารุงสุข ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักกรรมการผู้จัดการ
49. น.ส.รัชนี เจนกิจพาณิชย์กุล ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักกรรมการผู้จัดการ
50. น.ส.ชลธิชา กลั่นจัตุรัส ผู้อ�านวยการอาวุโส เร่งรัดหนี้สินสินเชื่อนาโน
51. นางศิริพร ศุภวัชโรบล ผู้อ�านวยการอาวุโส Digital Transformation
52. นายสรายุทธ์ สุขพลอย ผู้อ�านวยการอาวุโส บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
53. นายปกรณ์เกียรติ สิริโชคสวัสด์ิ ผู้อ�านวยการอาวุโส พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ

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

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด (ประธานกรรมการ)
• บริษัท กู๊ดไชลด์ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท อินโฟเวนชั่น จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท คอนโทรลอินไซเดอร์ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กู๊ดแด๊ด (หุ้นส่วน)
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กู๊ดบราเธอร์ (หุ้นส่วน)
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กู๊ดมัม (หุ้นส่วน)
• ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กู๊ดชิลเดร้น (หุ้นส่วนผู้จัดการ)

 

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

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

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด (กรรมการอิสระ)
• บริษัท จี สตีล จ�ากัด (มหาชน) (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (ที่ปรึกษาประธานกรรมการ)

 

การด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ ในบริษัทอื่น
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นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
(Mr. Stephen Tirador Briones)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง

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

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด (กรรมการอิสระ)
• ING Bank N.V. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

 

นายจ�านงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

การศึกษา
• ภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 (2549) /
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.B.A. / University of Central Missouri 
• นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (2521-2524) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) /
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 / 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Chartered Director / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP Refresher Course / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program 1-2 / 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program / 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Board Nomination and Compensation Program / 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด (กรรมการอิสระ)
• บริษัท แพรนด้าจิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) 
 (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท แอลดีซี เด็นทอล จ�ากัด (มหาชน) (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (กรรมการ)
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นายศุภชัย สุขะนินทร์
กรรมการอิสระ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ มีผลต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

การศึกษา
• ปริญญาเอก Computer Systems Management and 
 Information Technology / Washington University
• ปริญญาโท การเงิน / Mercer University
• ปริญญาตรี ปริมาณวิเคราะห์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Diploma Examination / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Financial Statements for Directors /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Ultra Wealth / บริษัท อัลตร้าเวลท์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตร CMA-GMS / 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส�าหรับผู้บริหารระดับสูง / 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรส�าหรับกรรมการบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
 (TEPCOT) / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน / สถาบันวิทยาลัยพลังงาน
• The Fundamentals of Digital Marketing Continuing Professional 
 Education / Google Digital Garage Linked in LEARNING

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด (กรรมการอิสระ)
• บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ากัด (มหาชน) (ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ)
• บริษัท มัดแมน จ�ากัด (มหาชน) (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร)
• Greyhound Caf  UK (กรรมการ)
• บริษัท ไฟว์เวล จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ดิอัลตร้า เวลท์ กรุ้ป จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ดิอัลตร้าเวลท์ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท รวมศุภกิจ จ�ากัด (ประธานกรรมการ)

 

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ

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

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ กรรมการก�ากับความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) การเงินและการธนาคาร / 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Business Administration (M.B.A.) / 
 The Anderson School of UCLA
• Chartered Financial Analyst (CFA) / CFA Institute
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Ultra Wealth / บริษัท อัลตร้าเวลท์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• Director Accreditation Program / 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries / 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Leadership Development Program / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

การถือหุ้นธนาคาร
มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 71.79

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน
• บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด (กรรมการผู้จัดการ)
• บริษัท วี.ซี.สมบัติ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ญาติสัมพันธ์ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ไชยวรรณ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) (กรรมการ)
• บริษัท ผาสุก จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ยูเนี่ยนแลนด์ จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จ�ากัด (กรรมการอิสระ)

 

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

การศึกษา
• B.Sc. Electrical Engineering / Drexel University
• M.B.A. Finance / University of Illinois
• Director Accreditation Program / 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
มีผู้ที่เก่ียวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 0.83

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
• บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จ�ากัด (กรรมการผู้จัดการ)
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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นายกัวราฟ มาลิค
(Mr. Gaurav Malik)
กรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ากับความเสี่ยง
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ มีผลต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562

การศึกษา
• Post Graduate Program in Management / 
 Indian Institute of Management Bangalore
• Master of Science (Mathematics and Computer Applications) / 
 Indian Institute of Technology Delhi

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน
• Olympus Capital Asia (กรรมการผู้จัดการ)
• Quatrro Global Services (กรรมการ)
• Olympus Capital Holdings Asia India Advisor Pvt. Ltd. 
 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Koi Structure Credit Pte. Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Olympus Capital Holdings Asia Pte. Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• AEP II Holdings Pte. Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• OCA V Holdings Pte. Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Olympus ACF Pte. Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• AEP Investment Holdings I Pte. Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นของกรรมการในปี 2562

สัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ถือ*

รายช่ือ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น / ลดลง

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค ไม่มี ไม่มี -

นายธีระพล ปุสสเด็จ ไม่มี ไม่มี -

นายศิริชัย สาครรัตนกุล ไม่มี ไม่มี -

นายจ�านงค์ วัฒนเกส ไม่มี - -

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส ไม่มี ไม่มี -

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย ไม่มี ไม่มี -

นายวิญญู ไชยวรรณ 71.79 71.79 -

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา 0.83 0.83 -

นายตัน จุน-ฮง ไม่มี ไม่มี -

นายศุภชัย สุขะนินทร์ ไม่มี ไม่มี -

นายกัวราฟ มาลิค ไม่มี ไม่มี -

*หมายเหตุ : สัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ถือ ซึ่งรวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และการถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนเก่ียวข้อง

รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารท�าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี : ไม่มี
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เก็บเง�นและ
เร�งรัดหนี้สิน

ตรวจสอบและกำกับ

กลุ�มบร�หารการขาย กลุ�มบร�หารผลิตภัณฑ�
และการตลาด

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บร�หารสินทรัพย�และหนี้สิน

คณะเจ�าหน�าที่บร�หาร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

สำนัก
กรรมการผู�จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการ
ผู�จัดการ

กลุ�มว�เคราะห�สินเชื่อ
และบร�หารความเสี่ยง

บร�หารเคร�อข�ายสาขา สินเชื่อธุรกิจธนกิจ ปฏิบัติการกลาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเง�นและบัญชี 

กำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ�

ตรวจสอบภายใน

บร�หารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างองค์กร
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
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เก็บเง�นและ
เร�งรัดหนี้สิน

ตรวจสอบและกำกับ

กลุ�มบร�หารการขาย กลุ�มบร�หารผลิตภัณฑ�
และการตลาด

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บร�หารสินทรัพย�และหนี้สิน

คณะเจ�าหน�าที่บร�หาร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

สำนัก
กรรมการผู�จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการ
ผู�จัดการ

กลุ�มว�เคราะห�สินเชื่อ
และบร�หารความเสี่ยง

บร�หารเคร�อข�ายสาขา สินเชื่อธุรกิจธนกิจ ปฏิบัติการกลาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเง�นและบัญชี 

กำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ�

ตรวจสอบภายใน

บร�หารทรัพยากรบุคคล
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ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง 
เป็นสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย์ลงวันที่ 
23 มกราคม 2547 ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปรับสถานะหรือ
ยกระดับจากบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่เปิดด�าเนินการ
อยู่สู่ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยอย่างแท้จริง พร้อมเปิดด�าเนินการ
อย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 18 มกราคม 2550

ในปี 2552 ธนาคารได้ขยายกิจการและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ในธุรกิจมากขึ้น ด้วยการลงทุนเข้าซื้อกิจการบริษัท ธนบรรณ จ�ากัด  
เป็นบริษัทภายในเครือ และได้เพิ่มทุนจาก 2,500 ล้านบาท เป็น  
3,000 ล ้านบาท จากการเข ้าร ่วมทุนของกลุ ่มนอร ์ทสตาร ์  
(Northstar) ในปี 2555 ต่อมาในปี 2557 ธนาคารได้ขายกิจการ
บริษัท ธนบรรณ จ�ากัด และเพิ่มทุนอีกคร้ังในปี 2558 อีกจ�านวน 
1,000 ล้านบาท จากนั้นในเดือนมีนาคม 2560 ธนาคารได้เพ่ิมทุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย 
จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับว่า 
เป็นธนาคารท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดและเป็น 
ผู้ให้บริการสินเช่ือขนาดเล็กท่ีโดดเด่น 
ในประเทศไทย

ต่อเนื่องอีกจ�านวน 1,000 ล้านบาท รวมเป็น 5,000 ล้านบาท  
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2562 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงผู ้ถือหุ ้น 
จากกลุ่มนอร์ทสตาร์ (Northstar) เป็นบริษัท OCA Investment  
Holdings I Pte. Ltd. (OCA) บริษัทลงทุนอิสระระดับภูมิภาค 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อ 
เอสเอ็มอีในหลายประเทศ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและ 
ความเติบโตในก้าวต่อไปของธนาคาร

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ ธนาคารได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์
ที่มีความแตกต่าง เรียบง่าย และโปร่งใส ภายใต้นโยบาย “การก�ากับดูแล 
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม” (Market Conduct) และ “การให้สินเชื่อ 
อย่างมีความรับผิดชอบ” (Responsible Lending) เพ่ือให้ธุรกิจรายย่อย 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึง 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู ้ประกอบการรายย่อยไทยและ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
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ขณะเดียวกันธนาคารได้ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ให้การด�าเนินธุรกิจ 
ของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด โดยมีพันธกิจที่ส�าคัญ  
ได้แก่ การให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าขนาดเล็กทั่วประเทศ  
การส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคนมีความรู้และวินัยทางการเงิน การสร้างสรรค์ 
องค์กรให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจในสิ่งที่ร่วมกันท�า  
และการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้เสีย

ในวันนี้ธนาคารยังคงมุ่งมั่นขับเคล่ือนธุรกิจตามวิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจน คือ “ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย 
มุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าให้สามารถเติบโตทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร”  
เพื่อเคียงข้างทุกธุรกิจและประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

“ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มุ่งมั่นสนับสนุน 
ลกูค้าให้สามารถเติบโตทางธรุกิจและมคุีณภาพชวิีต 
ที่ดีขึ้น ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ที่เป็นเอกลักษณ ์
ของธนาคาร”
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

แม้ในปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ต้องเผชิญความท้าทายจาก
สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ธนาคารยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้อย่าง
แข็งแกร่งและต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินนอกระบบ

นอกจากนั้น ธนาคารยังมุ่งให้ความส�าคัญกับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม นับตั้งแต่ผู้ประกอบการ
รายย่อยถึงกลุ่มไมโครเอสเอ็มอีผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการเงินของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง 
ควบคู่กับการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการเงินเพ่ือความย่ังยืน ภายใต้แนวคิด 
“Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” 

แผนงานและความส�าเร็จ

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารประสบความส�าเร็จในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ 
ขนาดเล็กที่มีความโดดเด่นและสามารถสร้างการเติบโตได้รวดเร็วที่สุดในประเทศเมื่อปี 2562 มีดังนี้

ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการ

ธนาคารตระหนักถึงความจ�าเป็นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู ้ประกอบการและเชื่อมั่นในกลุ่ม 
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท�าธุรกิจ 
เป็นระยะเวลานาน แต่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือลงทุนต่อยอดธุรกิจ

ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับการศึกษาและท�าความเข้าใจลูกค้า เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ ์
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง ด้วยเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังเข้าใจถึงข้อจ�ากัดของผู้ประกอบการบางรายที่ไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย ์
ค�้าประกันหรือหลักทรัพย์มีมูลค่าไม่เพียงพอ โดยน�าเสนอสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารและสามารถยืนหยัดด�าเนินธุรกิจต่อ 
ได้อย่างมีศักยภาพ

ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารเล็งเห็นความต้องการของผู ้ประกอบการรายย่อยหรือพ่อค้าแม่ค้าในการเข้าถึงสินเชื่อ 
ของธนาคารตามแนวคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” ซึ่งการขยายสาขาธนาคารเป็นหนึ่ง 
ในกลยุทธ์การเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงในปีที่ผ่านมาธนาคาร 
ประสบความส�าเร็จในการเดินหน้าขยายสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อยและส�านักงานนาโนเครดิตอย่างต่อเน่ือง 
ด้วยจ�านวนสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยและส�านักงานนาโนเครดิตให้บริการทั้งส้ินกว่า 500 สาขาทั่วประเทศ  
ณ ส้ินปี 2562 

นอกจากน้ี ธนาคารยังมุ่งขยายสาขาในท�าเลที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ตลาดสด โดยสามารถ 
เปิดสาขาครอบคลุมพื้นท่ีตลาดสดกว่า 3,000 แห่งท่ัวประเทศ รวมถึงท�าเลชุมชนท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ประกอบธุรกิจในบริเวณนั้นๆ เพ่ืออ�านวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความปลอดภัยและเป็นระบบได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด

มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีขนาดเล็ก
เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยเกณฑ์
การพิจารณาสินเชื่อที่

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

เปิดสาขาครอบคลุมพื้นที่ตลาดสด

3,000
แห่งทั่วประเทศ
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สนับสนุนความรู้และคุณภาพชีวิต

ธนาคารมุ่งมั่นเคียงข้างผู้ประกอบการให้สามารถสร้างการเติบโตทาง
ธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว นอกเหนือจากการสนับสนุนด้าน
แหล่งเงินทุน ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความรู้และวินัย
ทางการเงินส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อยและสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็น
รากฐานเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมอบทุนการศึกษาแก่
บุตรหลานของกลุ่มลูกค้าธนาคาร

ภายใต้การด�าเนินงานของธนาคารที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคาร
ได้เดินหน้าเปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ที่สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงผลักดันศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพของพ่อค้าแม่ค้า พร้อมสานฝันให้ธุรกิจนาโน 
และไมโครไฟแนนซ์สามารถเติบโตหรือต่อยอดไปสู่ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
ได้ส�าเร็จ ซึ่งนอกจากเร่ืองการเงินพ้ืนฐาน ศูนย์การเรียนรู้ยังมีกิจกรรม
เสวนาความรู้เสริมเทคนิคที่สามารถน�าไปประยุกต์ต่อยอดธุรกิจได้จริง 
โดยเชิญผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่ประสบความส�าเร็จร่วม 
แบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดทางธุรกิจ

นอกจากนั้น ธนาคารยังจัดอบรมโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรอย่าง
ต่อเนื่องในสาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อยทั่วประเทศ ส�าหรับพ่อค้าแม่ค้า 
ในตลาดสด รวมถึงลูกค้าและบุคคลทั่วไปให้รู ้จักการบริหารเงินเพื่อ 
ต่อยอดธุรกิจหรือบริหารเครดิตให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงิน 
ขัน้พืน้ฐาน การบรหิารจดัการหนี ้รักษาเครดติ การออม และการเตรยีมพร้อม 
ในยุคสังคมไร้เงินสด

ขณะเดียวกันธนาคารได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจ
เรื่องเงิน” ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสมาคมธนาคารไทย เพ่ือส่งเสริม 
การออมและการบริหารเงิน โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่ก�าลังเข้าสู่ 
วัยท�างานและเร่ิมมีอิสระทางการเงิน ซึ่งธนาคารได้ส่งตัวแทนอาสาสมัคร 
ลงพ้ืนท่ีในกิจกรรมเสริมความรู ้ทางการเงินแก่นิสิตนักศึกษาผ่าน 
การเล่นเกมดิจิทัลบนโทรศัพท์มือถือ

พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ

ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู ้ประกอบการของธนาคาร ซึ่งจัดอยู ่ในกลุ ่ม 
ที่มีความเสี่ยงสูง โดยธนาคารได้มุ่งศึกษาและท�าความเข้าใจกลุ่มลูกค้า 
เพื่อพัฒนารูปแบบการด�าเนินธุรกิจ นโยบายการปฏิบัติการ การบริหาร 
ความเสีย่ง ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบติังาน 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงานเพ่ือให้ธนาคารมีผลประกอบการ
ที่แข็งแกร่งและการเติบโตของสินทรัพย์ที่ย่ังยืนมั่นคง

ดังนั้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ ่านมา ธนาคารจึงได้ทุ ่มเทให้กับกลยุทธ์ 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการลดต้นทุนการด�าเนินงาน และสนับสนุน 
กระบวนการสินเชื่อ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในเพื่อให้บริการลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือและ 
แท็บเลต เพ่ือช่วยลดความผิดพลาดและการท�างานท่ีซ�้าซ้อน พร้อมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานให้แก่พนักงาน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อน 
ที่ส�าคัญของธนาคารต่อไปในอนาคต

รองรับธุรกรรมไร้เงินสด

ในปัจจุบันแนวโน้มของตลาดในการท�าธุรกรรมไร้เงินสด (Cashless  
Society) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งต้องการใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 
อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ที่มีปริมาณ
การท�าธุรกรรมของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

จากแนวโน้มดังกล่าว ธนาคารจึงได้จัดตั้งบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูช่ันส์  
จ�ากัด และถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
บริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
เพื่อด�าเนินธุรกิจการให้บริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุน
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของธนาคารให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าในประเทศ

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 
ส�าหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information  
Security Management Systems: ISMS) ของระบบการช�าระเงิน 
BAHTNET ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดการ 
ภาพเช็ค (ICAS) รวมถึงระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เก่ียวข้องจากบริษัท บีเอสไอ กรุ ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด  
ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ โดยถือเป็นการยืนยัน 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของธนาคารซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่า
ระดับสากล ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารได้รับใบรับรองมาตรฐาน

ISO/IEC 27001: 2013
ส�าหรับระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
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กลยุทธ์และแผนธุรกิจปี 2563

จากภาวการณ์ที่มีความเปล่ียนแปลงรอบด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรม 
ผู้บริโภค และเทคโนโลยีดิจิทัล ท�าให้ธนาคารเล็งเห็นความส�าคัญ
ของการปรับตัวรับมือกับความเปล่ียนแปลงและสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจในระยะยาว ด้วยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสินเชื่อของธนาคาร 
รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 
และความท้าทายทางการตลาดที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงยังคงมโีอกาสอันมหาศาล  
หากธนาคารสามารถปรับตัวทางธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงินให้ผู ้ประกอบการ พร้อมวางรากฐานสู่ความส�าเร็จ 
อันย่ังยืนให้กับธนาคาร โดยธนาคารได้ก�าหนดกลยุทธ์และแผน 
การด�าเนินงานในปี 2563 ดังนี้

แผนสร้างการเติบโตให้สินเชื่อหลัก

แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ธนาคารยังสามารถรักษาระดับการเติบโต
และคุณภาพของสินเชื่อธนาคารได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2563 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์สร้าง 
การเติบโตในสินเชื่อหลัก อันเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการส�าคัญที่สามารถสร้างผลก�าไรหรือรายได ้
หลักทางธุรกิจ ด้วยการพัฒนากระบวนการท�างานให้มีความยืดหยุ่นและเรียบง่าย พร้อมทั้งเดินหน้า 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเพ่ิมกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อยและ 
ช่องทางดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
ปริมาณสินเชื่อเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากสร้างการเติบโตของปริมาณสินเชื่อ ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและ
การบริหารความเส่ียงไม่ให้เกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทาง
ธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านเครดิตและระบบการปฏิบัติการ รวมถึงขยายขอบเขตและเสริมศักยภาพ 
ในการให้บริการกลุ่มลูกค้ารายย่อยท่ีสถาบันการเงินขนาดใหญ่ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง

ขณะเดียวกัน ธนาคารมีสาขาให้บริการกลุ่มลูกค้าไมโครไฟแนนซ์ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ดังนั้น 
ในปี 2563 ธนาคารจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบดิจิทัล (Digitisation) ในสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย  
โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการด�าเนินงานและรองรับ
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ที่พร้อมตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจหลักในการน�าเสนอ 
การบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยเฉพาะการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งธนาคารมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
การท�างานของพนักงาน และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นรวมถึงการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้ดีย่ิงข้ึน พร้อมทั้ง 
มุ่งรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยการให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถ
ต่อยอดธุรกิจได้ในระยะยาว
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แผนการเดินหน้าสู่ระบบดิจิทัล

หนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตที่ส�าคัญของธนาคารคือการปรับตัวสู่ธนาคารดิจิทัล โดยสร้างสรรค์
แพลตฟอร์มหรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลใหม่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบภายในให้เป็น
แพลตฟอร์มที่มีรูปแบบโครงสร้างเปิด (Open Source) ในการพัฒนาระบบสินเชื่อเพ่ือรายย่อย 
ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบหลักของธนาคารได้เป็นอย่างดี เพ่ือรองรับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
และการปฏิบัติการของธนาคาร พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติการของธนาคารได้

ดังนั้นธนาคารจึงวางแผนการด�าเนินงานในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหรือแพลตฟอร์มส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการหรือธุรกรรม 
ทางการเงินด้านดิจิทัลให้กับลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับธนาคารและสร้างความ 
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่ง

ด้วยความมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลแบบครบวงจรให้ลูกค้าและพนักงาน ธนาคาร 
ได้น�าระบบดิจิทัลมาใช้ในระบบการตรวจสอบและติดตามกระบวนการขอสินเชื่อในทุกขั้นตอน  
ซึ่งเก่ียวเนื่องกับคุณภาพพอร์ตโฟลิโอของธนาคารและการเช่ือมต่อของข้อมูลท่ีมีความรวดเร็วและ
ได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ พร้อมรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต

แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่

ธนาคารให้ความสนใจกับทุกโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้การ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเครดิตและด้านปฏิบัติการ ส่งผลให้ธนาคาร 
มีความมั่นใจในความพร้อมด้านช่องทางการขาย การบริหารความเสี่ยง การติดตามหนี้และโครงสร้าง 
พื้นฐานทางด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ รวมถึงขยาย
ขอบเขตการให้บริการและเสริมศักยภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างย่ังยืน

โดยสรุปในปี 2563 ยังเป็นปีที่ธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ 
ต่อกลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารและปัจจัยรอบด้าน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงเชื่อมั่นในความต้ังใจและทุ่มเทของพนักงานทุกคนที่จับมือร่วมกันสร้าง
ความส�าเร็จให้กับธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมตอบสนองความต้องการของ 
คนไทยทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจระดับประเทศ  
ตามแผนการด�าเนินงานและกลยุทธ์ท่ีวางไว้สู่การเป็นธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยท่ีดีท่ีสุดของไทย

2

3

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 31



1

1

3

2

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) มุ ่งมั่น 
ในการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยที่ดีที่สุด โดยยึด 
ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม 
ธุรกิจ อาทิ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย 
สินเชื่อเพื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี พร้อมยกระดับการบริการ
ที่ช ่วยให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการเงินในระบบ 
ที่มีความปลอดภัยและเป็นธรรม ภายใต้การก�ากับดูแล 
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและความคุ้มครองตามที่กฎหมาย
ก�าหนด เพ่ือให้สามารถต่อยอดสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 
ได้อย่างแข็งแกร่งร่วมกัน

นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือได้อย่างครอบคลุม 
ความต้องการและเข้าถึงทุกกลุ่มธุรกิจ ธนาคารยังตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในฐานะสถาบันการเงินของไทย  
ด้วยการสนับสนุนแนวคิดการออมเงินเพ่ือสร้างรากฐาน
การเงินทั่วประเทศผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและ 
การลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาว รวมถึงการน�าเสนอ 
ทางเลือกด้านการประกัน พร้อมเคียงข้างประชาชนคนไทย 
ทุกคน ทั้งภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ตามเจตนารมณ์การเป็น
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยอย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์ธนาคาร

  สายลูกค้าธุรกิจ Nano & Micro Finance

• สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
• สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
• สินเชื่อนาโนพร้อมใช้
• สินเชื่อเครดิตพร้อมใช้
• ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าธุรกิจ
 Nano & Micro Finance

  สายลูกค้าทั่วไป

• สินเชื่อบ้านแลกเงิน
• สินเชื่อทองแลกเงิน
• ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ
• ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)
• ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าบุคคลทั่วไป

  สายลูกค้าธุรกิจ Micro SME

• สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME
• สินเชื่อธุรกิจเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์ รีไฟแนนซ์ 
 (Apartment for Rent)
• สินเชื่อธุรกิจเพื่อซื้อสถานประกอบการ
 ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย
• สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย
 ร้าน 7-Eleven
• สินเชื่อธุรกิจฯ ส�าหรับปั๊มน�้ามันและปั๊มแก๊ส
• สินเชื่อธุรกิจฯ ส�าหรับการปรับปรุงตกแต่ง
 อพาร์ตเมนต์ 
• สินเชื่อธุรกิจฯ ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
• สินเชื่อ SMEs
• สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ
• สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง
• สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ (SMEs) 
 ที่มีทองเป็นหลักประกัน
• ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าธุรกิจ Micro SME
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สายลูกค้าธุรกิจ
Micro SME

  สายลูกค้าธุรกิจ Micro SME

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) เข้าใจถึงความ 
ต้องการของผู ้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการการสนับสนุน 
ด้านการเงินในระบบที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือใช้หมุนเวียน 
ในธุรกิจอย่างมั่นคงและสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
ต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นน�าเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีมี
ความหลากหลายทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันส�าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

1. สินเช่ือเพื่อธุรกิจ Micro SME
ส�าหรับสินเชื่อแบบมีหลักประกันเพ่ือสนับสนุนผู ้ประกอบการ 
รายย่อยทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ 
ท่ีให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนช�าระสูงสุด 10 ปี  
และสามารถกู้เงินส�าหรับค่าใช้จ ่ายอื่นๆ เพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 
ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ เพียงมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 

1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME

2. สินเชื่อธุรกิจเพื่อซ้ืออพาร์ตเมนต์ รีไฟแนนซ์ 
(Apartment for Rent)

3. สินเชื่อธุรกิจเพื่อซ้ือสถานประกอบการ
ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย

4. สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยร้าน 7-Eleven

5. สินเชื่อธุรกิจฯ ส�าหรับปั๊มน�้ามันและปั๊มแก๊ส

6. สินเชื่อธุรกิจฯ ส�าหรับการปรับปรุงตกแต่งอพาร์ตเมนต์

7. สินเชื่อธุรกิจฯ ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

8. สินเชื่อ SMEs

9. สินเชื่อเช่าซื้อเพ่ือธุรกิจ

10. สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง

11. สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ (SMEs) ที่มีทองเป็นหลักประกัน

12. ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าธุรกิจ Micro SME
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ที่ขอสินเชื่อหรือธุรกิจเก่ียวเนื่องไม่ต�่ากว่า 3 ปี โดยมีทางเลือก 
การใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน 
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ท่ีดินว่างเปล่าในเขตชุมชน สถานประกอบการ 
ห้องชุดพักอาศัย 

ด้านสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ธนาคารเปิดโอกาสให้กับผู ้ประกอบการรายย่อยบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 
ที่ขอสินเชื่อหรือธุรกิจเก่ียวเนื่องไม่ต�่ากว่า 5 ปี สามารถเข้าถึง 
สินเช่ือ ซึ่งได ้รับการค�้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมในวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนช�าระ 
ขั้นต�่า 3 ปี สูงสุด 5 ปี และสามารถกู้เงินส�าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เพิ่มได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินกู้

2.  สินเช่ือธุรกิจเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์ รีไฟแนนซ ์
 (Apartment for Rent)
สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจอพาร์ตเมนต์ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล ส�าหรับผู ้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจ 
อพาร์ตเมนต์ให้เช่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 20 ล้านบาท เพื่อน�าไปใช้เป็นเงินลงทุนต่อยอดธุรกิจ 
ท้้ังซื้ออพาร์ตเมนต์เพิ่ม การรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงิน และ
ชดเชยค่าก่อสร้าง โดยสามารถให้วงเงินสินเชื่อในการด�าเนิน
ธุรกิจไม่เกิน 5 ล้านบาท และระยะเวลาการผ่อนช�าระสูงสุด 
20 ปี นอกจากนั้น ผู้ขอสินเชื่อเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์ยังสามารถ 
ใช้อพาร์ตเมนต์เดิมที่มีอยู่เป็นหลักประกันหรือไม่ต้องจดจ�านอง 
อพาร์ตเมนต์ที่ซื้อเพิ่มเติม

3.  สินเช่ือธุรกิจเพื่อซื้อสถานประกอบการส�าหรับ
 ผู้ประกอบการรายย่อย
ธนาคารเล็งเห็นความส�าคัญของการจัดต้ังสถานประกอบการ 
ที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ เพ่ือเป็นฐานรากของการด�าเนินธุรกิจ 
ให้แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อซ้ือสถานประกอบ
การส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 
10 ล้านบาท และระยะเวลาการผ่อนช�าระสูงสุดไม่เกิน 20 ปี  
ซ่ึงผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันได้หลายประเภท 
เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน  
สถานประกอบการ ห้องชุดพักอาศัย เป็นต้น

4.  สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยร้าน 7-Eleven
โอกาสส�าหรับผู ้ประกอบการรายย่อยที่เป็นเจ้าของกิจการ 
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ท่ีเปิดกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถขอสินเชื่อส�าหรับใช้ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ในส�านักงาน 
รวมถึงการขยายร้านและเปิดสาขาเพิ่มเติม โดยธนาคารสนับสนุน 
สินเชื่อธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อยร้าน 7-Eleven ในวงเงิน
สูงสุด 1.5 ล้านบาท ต่อราย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน 
พร้อมทั้งให้ระยะเวลาการผ่อนช�าระขั้นต�่า 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 
5 ปี โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ค�้าประกันวงเงินสูงสุด 5 ปี

5. สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยแบบไม่มี
 หลักทรัพย์ค�้าประกัน ส�าหรับปั๊มน�้ามันและปั๊มแก๊ส
ผู ้ประกอบการที่มีประสบการณ์บริหารธุรกิจปั ๊มน�้ามันและ
ปั๊มแก๊สไม่ต�่ากว่า 3 ปี และมียอดขายต้ังแต่ 25 ล้านบาทต่อปี 
สามารถใช้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยแบบไม่มี
หลักทรัพย์ค�้าประกันส�าหรับปั๊มน�้ามันและปั๊มแก๊สได้ ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 3 ล้านบาท 
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน และค�้าประกันโดยบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมให้ระยะเวลา 
การผ่อนช�าระสูงสุด 5 ปี เพ่ือน�าเงินสินเชื่อใช้ส�าหรับลงทุน 
ขยายธุรกิจเพ่ิมเติมในอนาคต

6. สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย แบบไม่มี 
 หลักทรัพย์ค�้าประกัน ส�าหรับการปรับปรุงตกแต่ง 
 อพาร์ตเมนต์
สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ท่ีมีประสบการณ์บริหารธุรกิจให้เช่าอพาร์ตเมนต์ไม่ต�่ากว่า 
5 ปี และเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลาการกู้  
รวมถึงจ�านวนห้องพักในอพาร์ตเมนต์อย่างน้อย 20 ห้อง 
และมีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ขั้นต�่าร้อยละ 70  
พร้อมทั้งมีโฉนดที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้างเป็นประเภทอาคาร 
พักอาศัยรวม

ธนาคารพรอ้มใหบ้รกิารสนิเชือ่ธรุกจิเพือ่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
แบบไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน ส�าหรับการปรับปรุงตกแต่ง 
อพาร์ตเมนต์ หรือรีโนเวตเพ่ิมเติม ด้วยวงเงินสินเช่ือสูงสุด 
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ไม่เกิน 2 ล้านบาท เพ่ือใช้ส�าหรับปรับปรุง บ�ารุงรักษาอาคาร
ให้มี โอกาสขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นได ้ในอนาคตโดยไม่ต ้องใช ้ 
หลักทรัพย์ค�้าประกัน และค�้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระยะเวลาการผ่อนช�าระขั้นต�่า 
3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

7.  สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยส�าหรับ
 ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
ธนาคารมีความภาคภูมิใจที่ ได ้สนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ
ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ให้สามารถเปิดคลินิกรักษาโรค  
ขยายกิจการ ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือน�าไปใช้เป็นเงินทุน 
หมุนเวียนในกิจการ ด้วยสินเชื่อธุรกิจฯ ส�าหรับผู ้ประกอบ 
วิชาชีพแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ 
เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ ในวงเงิน 2-5 ล้านบาท  
ระยะเวลาการผ่อนช�าระขั้นต�่า 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และ 
ไม่จ�าเป็นต้องมีหลักประกัน แบบมีหรือไม่มีบิดามารดากู้ร่วม 
โดยมีรายละเอียดของวงเงินดังนี้
• กรณีมีผู้ค�้าประกันที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ 1 คน 

วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท
• กรณีมีผู้ค�้าประกันที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ 2 คน 

วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
• กรณีเภสัชกร สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์  

วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท

8.  สินเชื่อ SMEs
ส�าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้ง
ประเภทบุคคลธรรมดา ร้านค้าทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด และ
บริษัทจ�ากัด สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่มีหลากหลายทางเลือก
ในวงเงินสินเชื่อต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น  
การลงทุนขยายกิจการ จัดซื้อวัตถุดิบ ลงทุนในเครื่องจักรหรือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงาน หรือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ 
โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้

• วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกิจการส�าหรับ
ผู ้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่มีความต้องการแหล่งเงิน
ทุนระยะสั้นน�าไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจหรือช่วยเพิ่ม 
สภาพคล่องทางการเงิน โดยสามารถเบิกถอนวงเงินจากบัญชี 
กระแสรายวันได้อย่างสะดวกสบาย และเช็คส่วนตัวเพิ่มความ 

คล่องตัวในการช�าระค่าสินค้า วัตถุดิบ รวมถึงค่าบริการอื่นๆ 
ที่ต้องใช้จ่ายในธุรกิจ

• วงเงินกู้ระยะส้ัน (Short Term Loan)
บริการทางการเงินที่สามารถเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ 
ธุรกิจรายย่อยที่มีความต้องการบริการทางการเงิน ส�าหรับ 
ใช้เป็นเงินทุนด�าเนินงานในธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน เพื่อจัดหา
สินค้าและบริการ วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง ลูกหนี้การค้า รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

• วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)
บริการทางการเงินที่ ช ่ วย เ พ่ิมศักยภาพทางธุร กิจของ 
ผู ้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่ต้องการเงินลงทุนในธุรกิจ
หรือขยายธุรกิจส�าหรับจัดซื้อสถานประกอบการ ค่าก่อสร้าง
อาคารโรงงาน หรืออาคารส�านักงาน โกดังสินค้า ค่าเคร่ืองจักร 
หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และการโอนย้าย 
วงเงินจากสถาบันการเงินเดิม

• วงเงินรับซื้อลดต๋ัวเงิน (Clean Bill Discount)
บริการทางการเงินเพื่อการหมุนเวียนธุรกิจของผู้ประกอบการ 
ธุรกิจรายย่อย ในลักษณะการรับซื้อลดตั๋วเงินประเภทต่างๆ  
โดยธนาคารจะหักส่วนลดรับล่วงหน้าทันที อาทิ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  
(P/N) เช็คการค้าท่ีระบุวันครบก�าหนดช�าระเงินไว้ล่วงหน้า และ
ต๋ัวแลกเงิน (B/E)

• วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)
บริการที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจการของ 
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
- หนังสือค�้าประกัน (Letter of Guarantee) บริการของธนาคาร 

ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ซึ่งต้องการหนังสือจาก 
ธนาคารเพื่อค�้าประกันต่อหน่วยงานราชการ สถาบัน 
การเงิน บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลท่ัวไปส�าหรับสนับสนุน
การด�าเนินธุรกิจ

- การอาวัล (Aval) บริการของธนาคารส�าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจรายย่อย ซึ่งต้องการให้ธนาคารค�้าประกันการช�าระเงิน
ตามต๋ัวเงิน เช่น ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เป็นต้น

- การรับรองต๋ัวแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคาร
ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ซึ่งต้องการให้ธนาคาร 
รับรองการจ่ายเงินตามตั๋วเงิน
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9. สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ
ผู ้ประกอบการที่ เป ็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด หรือ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจที่ต้อง
ใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือในโรงงาน สามารถเพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจในการลงทุนจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการหรือ 
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อทรัพย์สิน โดยใช้เครื่องจักร
เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อส�าหรับเช่าซื้อเครื่องจักร- 
เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (Hire Purchase) วงเงิน 
ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ ทั้งยังได้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เคร่ืองจักรเมื่อครบสัญญา 

ส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีสามารถขอสินเชื่อแบบเช่าซื้อ
เครื่องจักร-เคร่ืองมือ (Hire Purchase) จัดแบ่งเป็นประเภท
ต่างๆ ได้แก่
• รถเครน / รถขุด / รถตัก / รถบด
• เครื่อง CNC-เครื่องกลึง / ไส / เจียร / เจาะ ฯลฯ ส�าหรับ

วัสดุพลาสติก / โลหะ
• เครื่องบรรจุภัณฑ์-Filling & Package Equipment
• เครื่องจักร-อุปกรณ์ ช่วยเคล่ือนย้ายสินค้า-Forklift / 

Crane
• เครื่องพิมพ์ เครื่องตัด เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

นอกจากนี้  สินเชื่อเช ่าซ้ือเพ่ือธุรกิจยังคิดอัตราดอกเบ้ีย 
แบบลดต้นลดดอกและใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 
ในระยะเวลาการเช่า 1-5 ปี ท�าให้ปลอดความเสี่ยงด้านต้นทุน
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถ
ช�าระค่าเช่าในจ�านวนเท่ากันเป็นรายเดือนหรือช�าระมากกว่า
อัตราที่ก�าหนด เพื่อปิดสัญญาก่อนก�าหนดได้โดยไม่ต้องเสีย 
ดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญาหรือช่วยลดจ�านวน 
เงินต้นให้หมดเร็วขึ้น

10.  สินเช่ือเพื่อเจ้าของร้านทอง
ผู้ประกอบการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทองสามารถใช้ทองค�าแท่งหรือ
ทองรูปพรรณเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันในการขอสินเชื่อเพื่อ
เจ้าของร้านทอง ส�าหรับเพิ่มโอกาสในการด�าเนินธุรกิจให้ 
สูงขึ้น ทั้งการลงทุนขยายกิจการ การเพ่ิมผลก�าไร หรือต่อยอด 
ธุรกิจให้มั่นคงย่ิงขึ้น 

11.  สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ (SMEs) ท่ีมีทองเป็นหลักประกัน
สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ 
SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ 
ในธุรกิจ สามารถใช้ทองค�าแท่งหรือทองรูปพรรณเป็นหลักทรัพย์ 
ค�้าประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อเ พ่ิมโอกาส 
ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ อาทิ การลงทุนขยายกิจการ 
การเพ่ิมผลก�าไร หรือต่อยอดทางธุรกิจให้มั่นคงย่ิงขึ้น

12.  ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าธุรกิจ Micro SME
ภายใต้ความมุ่งม่ันน�าเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการครอบคลุม 
ทุกความต้องการ ไม่เฉพาะด้านสินเชื่อเสริมความแข็งแกร่ง 
ด้านการเงิน แต่ธนาคารยังช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ 
สามารถด�าเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  
ซึ่งอาจส่งผลให้ครอบครัวต้องรับภาระหน้ีสินหรือไม่สามารถ 
ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยธนาคารได้คัดเลือกแบบประกัน 
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมากท่ีสุด ด้วย 
แผนคุ้มครองและระยะเวลาความคุ้มครองที่มีให้เลือกหลากหลาย  
ดังนี้

• ประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จ่าย 110%  
ของทุนประกัน 

กรณีทุพพลภาพชั่วคราว ธนาคารจะช�าระค่างวดแทนให้ลูกค้า
สูงสุดถึง 6 เดือน และเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด
ได้ถึง 30,000 บาท (ตามแผนประกันที่เลือก)

• ประกันชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 
4,000 บาท

กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จ่ายสูงสุด 
180,000 บาท

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ สูงสุด 500,000 บาท 
(ตามแผนประกันที่เลือก)

• ประกันอัคคีภัย
ธนาคารพร้อมให้บริการด้านประกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความ
อุ่นใจส�าหรับที่อยู่อาศัยจากเหตุไม่คาดฝัน
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2 สายลูกค้าธุรกิจ Nano & Micro Finance

ธนาคารเชื่อมั่นในแนวคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น 
เราเห็น” ตามพันธสัญญาการสนับสนุนลูกค้าให้สามารถ
สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นทั่วประเทศ ด้วยการ 
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ 
ค�้าประกัน แต่มีประสบการณ์ในการท�าธุรกิจต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป  
ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านช�า ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ปลอดภัยและ
เป็นธรรมภายใต้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

ส�าหรับสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ Nano & Micro Finance 
มีหลากหลายทางเลือกเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย
ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกันสามารถใช้บริการสินเช่ือ 
ได้ตามความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อนาโน 
เครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเช่ือไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจ
รายย่อย สินเชื่อนาโนพร้อมใช้ และประกันสายลูกค้าธุรกิจ  
Nano & Micro Finance

1. สินเช่ือนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเพิ่ม
สภาพคล่องหรือขยายกิจการสามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบ
ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือ
บุคคลค�้าประกัน เพียงมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 
ไม่ต�า่กว่า 1 ปี และมสีถานประกอบการชดัเจนสามารถตรวจสอบได้  
ซึ่งสถานที่ต้ังธุรกิจต้องอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15 
กิโลเมตรจากสาขาของธนาคาร

ธนาคารพร้อมให้บริการสินเช่ือนาโนเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย 
ในวงเงิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 

ร้อยละ 36 ต่อปี หรือเพียงร้อยละ 3 ต่อเดือน และสามารถ 
ผ่อนนานสูงสุด 3 ปี ทั้งยังอ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ 
รายย่อยแบบคนรูใ้จ ด้วยบริการรบัช�าระเงนิถึงสถานประกอบการ 
และการแบ่งช�าระเงินกู้เป็นรายสัปดาห์ เพ่ือเพิ่มความคล่องตัว
และความสามารถในการบริหารจัดการเงินลงทุน

2. สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
โอกาสในการขยายกิจการและสร้างยอดขายให้เติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องส�าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องการเงินลงทุนมากกว่า 
สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย โดยธนาคารได้เล็งเห็น 
ถึงความส�าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เ พ่ือสนับสนุน 

1. สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

2. สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

3. สินเชื่อนาโนพร้อมใช้ (Quick Loan)

4. สินเชื่อเครดิตพร้อมใช้ (Makro)

5. ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าธุรกิจ Nano & Micro Finance

สายลูกค้าธุรกิจ
Nano & Micro Finance
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ผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ 
ต่อยอดความส�าเร็จสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย 
สู่สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ซึ่งเพิ่มวงเงินสูงสุด 
200,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนช�าระ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 
แบบลดต้นลดดอกร้อยละ 28 ต่อปี เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
และสอดคล้องกับขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการมากขึ้น

3.  สินเชื่อนาโนพร้อมใช้
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ไม่ใช่พนักงานประจ�าหรือลูกจ้างประจ�า)  
สามารถเข้าถงึสนิเชือ่ระยะสัน้ส�าหรบัประกอบอาชพีหรอืสนบัสนนุ 
การด�าเนินธุรกิจได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลากู ้
สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี (แบบลดต้น 
ลดดอก) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค�้าประกัน และไม่ต้องมีบุคคล 
ค�้าประกัน

4.  สินเชื่อเครดิตพร้อมใช้
บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจในกลุ่ม Retail, HoReCa (Hotel  
Restaurant and Catering) และ Service และเป็นสมาชิก Makro  
มีประวัติการใช้จ่ายที่ดี สามารถใช้บริการสินเชื่อเครดิตพร้อมใช้  
ซึ่งเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เพ่ือน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
ด้วยวงเงินสินเชื่อตามโครงการน้ีต่อราย ไม่เกิน 100,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) โดยไม่ต้องมี 
หลักทรัพย์ค�้าประกัน

5.  ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าธุรกิจ Nano & Micro Finance
ธนาคารมีความมุ ่งมั่นน�าเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ
ครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่เฉพาะด้านสินเชื่อเสริมความ

แข็งแกร่งด้านการเงิน แต่ยังเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าธุรกิจ Nano 
& Micro Finance หมดกังวลกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือท�าให้ครอบครัวต้องรับภาระหนี้สิน 
ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ความต้องการมากที่สุดจากแผนคุ ้มครองและระยะเวลา 
ความคุ้มครองที่มีให้เลือกหลากหลายดังนี้

• ประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ (CI & PA)
คุ้มครองโรคร้ายแรง เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
จากโรคร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ

• ประกันชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ลูกค้าได้รับค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  
สูงสุดวันละ 1,000 บาท

กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จ่ายสูงสุด  
20,000 บาท (ตามแผนประกันที่เลือก)

• ประกันอัคคีภัยและน�้าท่วม (Fire & Flood)
ให้ความคุ้มครอง 3 ปี กับอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการด�าเนิน 
กิจการ 

กรณีเกิดเพลิงไหม้คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท ตลอดสัญญา
น�้าท่วมให้ความคุ้มครอง 10,000 บาท ต่อปี

38 รายงานประจ�าปี 2562



3  สายลูกค้าบุคคลทั่วไป

1.  สินเชื่อบ้านแลกเงิน
ธนาคารให้บริการด้านสินเชื่อส�าหรับบุคคลทั่วไป ทั้งพนักงาน
ประจ�า เจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระที่มีบ้านเป็นของตัวเอง 
และต้องการเสริมสภาพคล่อง ด้วยวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท 
ระยะเวลาการผ่อนนาน 20 ปี พร้อมอัตราดอกเบ้ียเริ่มต้น 
ร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยสามารถน�าโฉนดที่ดินและบ้าน หรืออาคารชุด 
เป็นหลักประกันได้ 

2.  สินเชื่อทองแลกเงิน
สินเช่ือส�าหรับบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเงินด่วนสามารถใช้ทองค�าแท่ง 
หรือทองรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 93.5 เป็นหลักประกัน 
ในการขอสินเช่ือทองแลกเงิน โดยธนาคารให้วงเงินสูงสุดถึง 95% 
ของมูลค่าหลักประกัน และสามารถท�าสัญญาได้นานสูงสุด 18 เดือน  

1. สินเชื่อบ้านแลกเงิน

2. สินเชื่อทองแลกเงิน

3. ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ

4. ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)

5. ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าบุคคลทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยต�่าและแปรผันตามวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน 

3.  ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการสนับสนุน 
และส่งเสริมวินัยการออมของคนไทยอันเป็นรากฐาน
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการพัฒนา 
ผลติภณัฑ์เงนิฝากหลากหลายรปูแบบ เพือ่สร้างหลักประกัน 

สายลูกค้าบุคคลทั่วไป
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หรือความมั่นคงทางการเงิน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางการเงินให ้กับประชาชนทั่วไปผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงและมีความคล่องตัวในการฝากถอน 
ได้แก่ กลุ่มเงินฝากทั่วไป (General Deposit) และกลุ่มเงินฝาก 
แบบพิเศษ (Special Deposit)

• กลุ่มเงินฝากท่ัวไป (General Deposit)
ผู้ใช้บริการทางการเงินทุกกลุ่มทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
สามารถใช้บริการทางการเงินพ้ืนฐานเพื่อเก็บออม หรือใช้จ่าย
ตามความต้องการ ประกอบด้วย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากที่มีความคล่องตัวสูง  
เนื่องจากสามารถฝากและถอนได้ทุกวัน ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง 
ผ่านการใช้บริการในธนาคารหรือเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
ไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย ์
อื่นทั่วประเทศ รวมถึงสามารถช�าระค ่างวดสินเชื่อและ 
ค่าสาธารณูปโภคผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยม ี
การค�านวณอัตราดอกเบี้ยทุกวันเพ่ือรับดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง
ช่วงกลางปีและปลายปี

บัญชีเงินฝากประจ�า บัญชีเงินฝากที่ ไม ่สามารถถอนเงิน 
ไปใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวเหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แต่
ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเนื่องจากเป็นบัญชีประเภทจ่ายคืน 
เมื่อสิ้นระยะเวลา พร้อมค�านวณดอกเบ้ียในแต่ละยอดเงินฝาก
ตามอัตราดอกเบี้ยที่ก�าหนด และตามระยะเวลาที่ฝากเงินต้ังแต่ 
3 เดือนจนถึง 36 เดือน โดยบัญชีเงินฝากประจ�าจะอยู่ในรูปแบบ 
ของสมุดคู่ฝาก (Passbook) ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ 
ค�้าประกันเงินกู้ได้

• กลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ (Special Deposit)
บริการทางการเงินทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบัญชี 
เงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจ�า เพื่อให้ผู้ฝากเงิน 
สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนได้มากขึ้น โดยผสมผสานข้อดี
ของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�าไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
อัตราดอกเบี้ยสูง การจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า และการฝากถอน
ที่มีความสะดวกคล่องตัว พร้อมรองรับการถอนเงินเพื่อใช้จ่าย
อย่างฉุกเฉิน ประกอบด้วย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ิมค่าพิเศษ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
ที่มีความคล่องตัวสูง และสามารถเบิกถอนเงินสดได้สะดวก
ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร ทั้งยังได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง
เทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจ�าและได้รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
โดยคิดดอกเบี้ยทุกสิ้นวันถึงวันที่ 25 ของเดือนและสามารถ 
เบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป

บัญชีเงินฝากประจ�าทันใจ ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�าดอกเบี้ยสูง  
พร้อมรับดอกเบ้ียทันทีในวันท่ีน�าฝากด้วยเงินสด โดยผู้ฝาก 
สามารถเลือกจ�านวนเงินในการฝากได้ตั้งแต่ 100,000 – 
1,500,000 บาท และรักษายอดเงินฝากไว้ตามระยะเวลา 
ที่ธนาคารก�าหนด หรือหากต้องการถอนก่อนก�าหนดระยะเวลา 
ก็สามารถท�าได้โดยรับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ช่วยเสริมวินัย
การออมให้ผู ้ฝากเลือกระยะเวลาการฝากและจ�านวนเงิน 
ที่ต้องฝากเท่ากันทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ 
(Fixed Rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก โดยผู้ฝากสามารถ
เลือกระยะเวลาฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน และยังได้รับการ
ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
โดยจ�านวนเงินเร่ิมต้นขั้นต�่า 1,000 บาท ซึ่งธนาคารได้
อ�านวยความสะดวกให้ผู ้ฝากเงินสามารถใช้บริการฝากเงิน 
ผ่านบัตรเงินฝากทันใจได้ที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง  
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพ่ิมค่า ผลิตภัณฑ์ทางเลือก 
ท่ีช่วยเพ่ิมความคล่องตัวให้ผู้ฝากเงินและนักธุรกิจที่ต้องการ
เงินหมุนเวียนเป็นประจ�า โดยสามารถใช้เช็คเบิกถอนเงิน 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบธุรกรรมผ่าน 
ใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ได้ ท้ังยังมีโอกาส 
รับอัตราดอกเบี้ยที่ เข ้าบัญชีทุกเดือนและค�านวณดอกเบี้ย 
จากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน

4. ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)
ธนาคารได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวง
การคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0022-01 ส�าหรับประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์
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การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ เป ็น 
หน่วยลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2553 

ในปัจจุบันธนาคารพร้อมด�าเนินการเติมเต็มความต้องการของ 
ลูกค้าอย่างครบวงจรทั้งด้านการเงินและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น  
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม 
ตลาดเงิน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวม 
เพ่ือการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทุนเพิ่มผลตอบแทน และรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี รวมถึงวางแผนออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ 
พร้อมทั้งเป ็นช ่องทางการบริหารเงินผ่านการจัดพอร์ต 
การลงทุนและกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากการน�าเสนอทางเลือกการลงทุนในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมที่มีการก�าหนดนโยบาย 
และข้ันตอนการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กัน (Fair Dealing) ธนาคารยังตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การน�าเสนอกองทุนรวมตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยง  
(Suitability Test) ที่ลูกค้าประเมินและยอมรับได้ เพ่ือให  ้
ผู้แนะน�าการลงทุนสามารถน�าเสนอกองทุนรวมที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) 
และให้ผลตอบแทนควบคู่กับความเสี่ยงตามที่ลูกค้าต้องการ
และยอมรับได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
หน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 4 แห่ง ได้แก่

• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ�ากัด
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

5. ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าบุคคลท่ัวไป
ธนาคารมีความมุ ่งม่ันน�าเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ
ครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่เฉพาะด้านสินเชื่อ การบริการ
เงินฝากหรือการลงทุนเท่าน้ัน แต่ยังเพ่ิมความมั่นใจให้ลูกค้า
บุคคลทั่วไปสามารถหมดกังวลกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือท�าให้ครอบครัวต้องรับภาระหนี้สิน 
ด้วยการคัดเลือกแบบประกันที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการมากที่สุดจากแผนคุ้มครอง และระยะเวลาความคุ้มครอง
ที่มีให้เลือกหลากหลาย ดังนี้

• ประกันชีวิต
การวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมแผนการออมทรัพย  ์
ควบคู่กับความคุ้มครองตามความต้องการ ด้วยทางเลือกรูปแบบ 
ประกันที่หลากหลาย โดยสามารถเลือกช�าระเบ้ียประกันได้ต้ังแต่ 
3 – 7 ปี และรับความคุ้มครอง 10 – 15 ปี รวมถึงทางเลือก 
การท�าประกันแบบบ�านาญส�าหรับลูกค้าท่ีต้องการวางแผน
เกษียณอายุอย่างมั่งค่ังและมั่นคง

• ประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จ่าย 110% 
ของทุนประกัน

กรณีทุพพลภาพชั่วคราว ธนาคารจะช�าระค่างวดแทนให้ลูกค้า
สูงสุดถึง 6 เดือน และเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด
ได้ถึง 30,000 บาท (ตามแผนประกันที่เลือก)

• ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ และม ี
ค่ารักษาพยาบาล (ตามแผนประกันที่เลือก)
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01 10 มกราคม 2562 05 7 พฤษภาคม 2562 09 5 มิถุนายน 2562

คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา 
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคาร 
ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน
ผู้ชนะการประกวดเรียงความ ในโครงการ 
คิดเพ่ือน้อง บ่มเพาะลูกไม้ ใต้ต้น ปีที่ 2  
ในหัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน อยู่ในตลาด”

คุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู ้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด เป็นผู้แทนธนาคารร่วมพิธีลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ให้จัดท�าและใช้บัญชี
และงบการเงินอย่างถูกต้อง ระหว่าง 
กรมสรรพากรกับบรรษัทประกันสินเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ 
ผู้จัดการ และคุณกมลภู ภูริดิฐสกุล  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหาร
การขาย ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
“สินเชื่อ SME 150 MAX” เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่
ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอี

02 26 กุมภาพันธ์ 2562 06 16 พฤษภาคม 2562 10 12 มิถุนายน 2562

คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ 
เป็นผู้แทนธนาคารรับประกาศนียบัตร
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption:  
CAC) ต่อเน่ืองเป็นสมัยที่ 2

คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ 
เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินสนับสนุน
โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
แก่ก�าลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการ
ทุพพลภาพและครอบครัว ประจ�าปี 2562 
จ�านวน 562,100 บาท พร้อมรับโล่
ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก ณัฐพล 
นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ
ผู้จัดการ คุณกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการขาย  
และคุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู ้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาด ร่วมเปิดตัวแคมเปญ 
“สินเชื่อบ้านแลกเงิน ดอกเบี้ย 0%” เจาะกลุ่ม 
มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการลดภาระหนี้

03 13 มีนาคม 2562 07 17 พฤษภาคม 2562 11 24 กรกฎาคม 2562

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ
ผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณคริสโตเฟอร์ ชาน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้แทนธนาคารรับใบรับรอง 
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
ส�าหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Management Systems: 
ISMS) ของระบบการช�าระเงิน BAHTNET 
ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและ
ระบบการจัดการภาพเช็ค (ICAS)

คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล 
Fastest Growing Retail Bank 
Thailand 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก
นิตยสาร Global Banking & Finance 
Review นิตยสารด้านธุรกิจและการเงิน
ชั้นน�า ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
จากผลงานก�าไรสุทธิเติบโตขึ้น 45%

โอลิมปัส แคปปิตอล เอเชีย (“โอซีเอ”) 
แถลงข่าวการซื้อหุ ้นร้อยละ 25 ของ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด  
(มหาชน) โดยตัวแทนจากโอลิมปัส แคปปิตอล 
ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ 
ธนาคาร

04 4 เมษายน 2562 08 31 พฤษภาคม 2562 12 13 สิงหาคม 2562

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ
ผู้จัดการ และคุณวีรเวท ไชยวรรณ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหาร
เครือข่ายสาขา เปิดตัวช่องทางออนไลน์
ให้บริการแนะน�าสินเชื่อบ้าน พร้อมมอบ 
โค้ดส่วนลดพิเศษส�าหรับลูกค้า
ที่ลงทะเบียนสนใจสินเชื่อบ้านแลกเงินของ
ธนาคารผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
Shopee และได้รับการอนุมัติ

คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคุณรอย ออกุสตินัส กุนารา 
กรรมการผู้จัดการ ร่วมเปิดตัวโครงการ 
คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ ใต้ต้น ปีที่ 3 
จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา
ภายใต้หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน  
“รักษ์” ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึง
อุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นเรื่อง 
การรณรงค์รักษาสิ่งเเวดล้อมในตลาด 
ชุมชนใกล้ตัว

คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ก�าหนดแนวทางการด�าเนิน
กิจการธนาคารอย่างยั่งยืน ในด้านการ
ให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable 
Banking: Responsible Lending)  
พร้อมด้วย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณปรีดี ดาวฉาย  
ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหาร 
สถาบันการเงิน 14 แห่ง ณ ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย
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13 6 กันยายน 2562 17 24 กันยายน 2562

คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ 
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “โครงการค�้าประกัน
สินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะท่ี 8 (PGS 8)” ระหว่างบรรษัท 
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
(บสย.) และสถาบันการเงิน ในงาน
แถลงข่าว “มาตรการเพื่อกระตุ้น
การลงทุน SMEs ในประเทศ”

คุณวานิช ไชยวรรณ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการธนาคาร เป็นประธาน
ในพิธีเปิดที่ท�าการใหม่ของสาขานครปฐม
อย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยคุณสามารถ 
บูรณวัฒนาโชค ประธานกรรมการ 
คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ 
คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ
ผู้จัดการ และคุณวีรเวท ไชยวรรณ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ บริหารเครือข่ายสาขา

14 17 กันยายน 2562 18 18 พฤศจิกายน 2562

คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ 
เป็นผู้แทนธนาคารร่วมบริจาคเงินจ�านวน  
50 ล้านบาท ในนามสมาคมธนาคารไทย  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก 
พายุโพดุล ในงาน “ร่วมใจ พ่ีน้องไทย  
ช่วยภัยน�้าท่วม” โดยมี พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
รับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการ 
บริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน)

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ 
ผู้จัดการ เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้  
ธนาคารไทยเครดิตฯ อย่างเป็นทางการ  
โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์ส่งเสริมความรู้ 
ทางการเงินและผลักดันศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ 
รายย่อย รวมถึงเป็นแหล่งพัฒนาทักษะ 
ของเยาวชนในชุมชน

15 18 กันยายน 2562 19 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ  
เป็นผู้แทนธนาคารรับเกียรติบัตรเชิดช ู
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการจ้างงาน 
คนพิการเชิงสังคม ปี 2562 จาก 
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี  
ณ สโมสรทหารบก

ธนาคารร่วมออกบูธในงาน Money Expo 
Year-End 2019 โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง พร้อมด้วย คุณวิญญู 
ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ 
ผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดบูธอย่างเป็นทางการ 
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

16 19 กันยายน 2562 20 13 ธันวาคม 2562

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ
ผู้จัดการ คุณกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการขาย  
และคุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู ้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ ์
และการตลาด ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์  
“สินเช่ือ SME กล้าให้” เพื่อขยายธุรกิจ 
หรือเสริมสภาพคล่องส�าหรับผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอีขนาดเล็ก 

คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มอบทุนการศึกษาให้เยาวชน 
ที่ชนะประกวดเรียงความในโครงการ 
คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ ใต้ต้น ปีที่ 3 
ภายใต้หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน 
“รักษ์” โดยมีคุณรอย ออกุสตินัส กุนารา 
กรรมการผู้จัดการ และคุณนาธัส  
กฤตวรานนท์ ผู ้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด  
ร่วมยินดี ณ ตลาดบางปลา จ.สมุทรปราการ
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เปิดสาขาธนาคาร ปี 2562

4 กุมภาพันธ์ 2562

322 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ท่าม่วง (กาญจนบุรี) 
เลขที่ 751/3 หมู่ที่ 2 ต.ท่าม่วง 
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

323 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นวนคร (ปทุมธานี)
เลขที่ 10/27 หมู่ที่ 19 ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

324 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านไผ่ (ขอนแก่น)
เลขที่ 451/17 หมู่ที่ 1 ถ.มนตรี ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

325 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย ชัยนาท
เลขที่ 13/57 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง 
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

326 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย อุทัยธานี 
เลขที่ 166/4 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ 
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

327 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จอมทอง (เชียงใหม่) 
เลขที่ 240/3 หมู่ที่ 5 ต.ข่วงเปา 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

328 สาขาสินเชือ่เพือ่รายย่อย ประโคนชยั (บุรรีมัย์)
เลขที่ 465/1 หมู่ที่ 2 ต.ประโคนชัย 
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

329 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านถ่อน (อุดรธานี)
เลขที่ 446/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเลื่อม 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

330 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ราษีไศล (ศรีสะเกษ)
เลขที่ 34/9 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

331 สาขาสินเชือ่เพือ่รายย่อย หาดใหญ่ใน (สงขลา)
เลขที่ 1147 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

332 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิษณุโลก 
(ถนนมิตรภาพ)
เลขที่ 729/17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

333 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กะทู้ (ภูเก็ต) 
เลขที่ 53/19 หมู่ที่ 4 ต.กะทู้ 
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

11 กุมภาพันธ์ 2562

334 ส�านักงานนาโนเครดิต วิหารแดง (สระบุรี)
เลขที่ 67/6 หมู่ที่ 10 ต.หนองสรวง  
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

335 ส�านักงานนาโนเครดิต เขางู (ราชบุรี)
เลขที่ 19/5 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพลับพลา 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

336 ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านแหลม (เพชรบุรี)
เลขที่ 137/3 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

337 ส�านักงานนาโนเครดิต บางคล้า (ฉะเชิงเทรา) 
เลขที่ 124/11 หมู่ที่ 1 ต.ท่าทองหลาง  
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

338 ส�านักงานนาโนเครดิต แหลมฉบัง (ชลบุรี)
เลขที่ 115/19 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งสุขลา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

339 ส�านักงานนาโนเครดติ นากลาง (หนองบัวล�าภ)ู
เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 16 ต.นากลาง 
อ.นากลาง จ.หนองบัวล�าภู

340 ส�านักงานนาโนเครดิต ค�าเขื่อนแก้ว (ยโสธร)
เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก 
อ.ค�าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

341 ส�านักงานนาโนเครดิต หนองหาน (อุดรธานี)
เลขที่ 19/5 หมู่ที่ 6 ต.หนองหาน 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

342 ส�านักงานนาโนเครดิต ธาตุพนม (นครพนม)
เลขที่ 247 หมู่ที่ 13 ต.ธาตุพนม 
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

343 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดคอนสาร (ชัยภูมิ)
เลขที่ 238/26 หมู่ที่ 8 ต.คอนสาร 
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

344 ส�านักงานนาโนเครดิต หนองก่ี (บุรีรัมย์)
เลขที่ 19/4 หมู่ที่ 2 ถ.สี่สิงหา 
ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์

345 ส�านักงานนาโนเครดิต
หนองสาหร่าย (นครราชสีมา) 
เลขที่ 358/8 หมู่ที่ 17 ต.หนองสาหร่าย 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

346 ส�านักงานนาโนเครดิต กงไกรลาศ (สุโขทัย) 
เลขที่ 9/6 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกร่าง 
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

46 รายงานประจ�าปี 2562



347 ส�านักงานนาโนเครดิต ท่ามะเขือ (ก�าแพงเพชร) 
เลขที่ 828 หมู่ท่ี 2 ต.ท่ามะเขือ 
อ.คลองขลุง จ.ก�าแพงเพชร

348 ส�านักงานนาโนเครดิต เหนือคลอง (กระบี่) 
เลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ถ.เหนือคลอง-แหลมกรวด 
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

349 ส�านักงานนาโนเครดิต 
บางสะพานน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) 
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 4 ต.บางสะพาน 
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

4 มีนาคม 2562

350 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชัฏป่าหวาย (ราชบุรี) 
เลขที่ 128/13 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเคย 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

351 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย ท่าตูม (สุรินทร์)
เลขที่ 374 หมู่ท่ี 9 ต.ท่าตูม 
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

352 สาขาสินเชือ่เพือ่รายย่อย โพนพสัิย (หนองคาย) 
เลขที่ 576/1 หมู่ที่ 1 ต.จุมพล 
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

353 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย 
กุฉินารายณ์ (กาฬสินธุ์) 
เลขที่ 465/3 หมู่ที่ 2 ต.บัวขาว 
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

354 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 
พิบูลมังสาหาร (อุบลราชธานี)
เลขที่ 60/4 ถ.พิบูล ต.พิบูล 
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

355 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านดู่ (เชียงราย)
เลขที่ 339/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

356 สาขาสินเชือ่เพือ่รายย่อย สนัป่าตอง (เชยีงใหม่) 
เลขที่ 137 หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่า 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

357 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย น่าน
เลขที่ 7/22 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง 
อ.เมืองน่าน จ.น่าน

358 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ควนปริง (ตรัง) 
เลขที่ 103/274 หมู่ที่ 6 ต.ควนปริง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

359 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 
ตลาดหัวอิฐ (นครศรีธรรมราช) 
เลขที่ 81/36 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

360 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 
บางพลีใหญ่ (สมุทรปราการ)
เลขที่ 228/11 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

5 มีนาคม 2562

361 ส�านักงานนาโนเครดิต ท่าเสด็จ (สุพรรณบุรี) 
เลขที่ 379/4 หมู่ที่ 3 ต.สระแก้ว 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

362 ส�านักงานนาโนเครดิต โคกกลอย (พังงา) 
เลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ต.โคกกลอย  
อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา

363 ส�านักงานนาโนเครดิต 
บางนกแขวก (สมุทรสงคราม) 
เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 7 ต.บางนกแขวก 
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

364 ส�านักงานนาโนเครดติ ประจนัตคาม (ปราจนีบุร)ี 
เลขที่ 47/5 หมู่ที่ 2 ต.ประจันตคาม 
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

365 ส�านักงานนาโนเครดิต เฝ้าไร่ (หนองคาย) 
เลขที่ 525 หมู่ที่ 2 ต.เฝ้าไร่
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

366 ส�านักงานนาโนเครดิต มัญจาคีรี (ขอนแก่น) 
เลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ต.กุดเค้า 
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

367 ส�านักงานนาโนเครดิต เขื่องใน (อุบลราชธานี) 
เลขที่ 693/5 หมู่ที่ 4 ต.เขื่องใน 
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

368 ส�านักงานนาโนเครดิต
ม่วงสามสิบ (อุบลราชธานี) 
เลขที่ 186/2 หมู่ที่ 1 ต.ม่วงสามสิบ 
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
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369 ส�านักงานนาโนเครดิต แม่ใจ (พะเยา) 
เลขที่ 251/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ 
อ.แม่ใจ จ.พะเยา

370 ส�านักงานนาโนเครดิต แม่เมาะ (ล�าปาง)
เลขที่ 184/2 หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง

371 ส�านักงานนาโนเครดิต
บรรพตพิสัย (นครสวรรค์) 
เลขที่ 601/10 หมู่ที่ 1 ต.เจริญผล 
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

372 ส�านักงานนาโนเครดิต พยุหะคีรี (นครสวรรค์) 
เลขที่ 188/16 หมู่ที่ 4 ต.พยุหะ 
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

373 ส�านักงานนาโนเครดิต แปลงยาว (ฉะเชิงเทรา)
เลขที่ 69/19 หมู่ที่ 7 ต.วังเย็น 
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

374 ส�านักงานนาโนเครดิต เขาวง (กาฬสินธุ์)
เลขที่ 136 หมู่ท่ี 18 ต.คุ้มเก่า  
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

375 ส�านักงานนาโนเครดิต หนองไผ่ (เพชรบูรณ์) 
เลขที่ 559/3 หมู่ที่ 11 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

376 ส�านักงานนาโนเครดิต บางมูลนาก (พิจิตร) 
เลขที่ 44/41 ถ.ประเทืองถิ่น 
ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

377 ส�านักงานนาโนเครดิต สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) 
เลขที่ 34/19 หมู่ที่ 9 ต.วังไผ่ 
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

6 มีนาคม 2562

378 ส�านักงานนาโนเครดิต อ่าวนาง (กระบ่ี) 
เลขที่ 696 หมู่ท่ี 1 ต.อ่าวนาง 
อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบี่

11 มีนาคม 2562

379 ส�านักงานนาโนเครดิต ทุ่งลุง (สงขลา) 
เลขที่ 160 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

380 ส�านักงานนาโนเครดิต เขาช่องพราน (ราชบุรี)
เลขที่ 164 หมู่ท่ี 6 ต.นางแก้ว 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

381 ส�านักงานนาโนเครดิต 
เฉวง สมุย (สุราษฎร์ธานี)
เลขที่ 184/27 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

3 เมษายน 2562

382 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย หนองโพ (ราชบุรี)
เลขที่ 202/5 หมู่ที่ 9 ต.หนองโพ 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

383 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พลับพลา (จันทบุรี)
เลขที่ 90/5 หมู่ที่ 11 ต.พลับพลา 
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

384 สาขาสินเชือ่เพือ่รายย่อย สุวรรณภมิู (ร้อยเอด็)
เลขที่ 547/7 หมู่ที่ 1 ต.สระคู 
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

385 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย โพนทอง (ร้อยเอ็ด) 
เลขที่ 176 หมู่ที่ 1 ต.แวง 
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

386 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงของ (เชียงราย)
เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

387 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ฮอด (เชียงใหม่) 
เลขที่ 110/11 หมู่ที่ 2 ต.หางดง 
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

388 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สอง (แพร่) 
เลขที่ 46/2 หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง 
อ.สอง จ.แพร่

389 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย น�้าพอง (ขอนแก่น) 
เลขที่ 562 หมู่ที่ 10 ถ.ราษฎร์บ�ารุง 
ต.หนองกุง อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น

390 ส�านักงานนาโนเครดิต โพธิ์ชัย (ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 104 หมู่ที่ 17 ต.ขามเปี้ย 
อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

391 ส�านักงานนาโนเครดิต อาจสามารถ (ร้อยเอ็ด) 
เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 1 ต.อาจสามารถ 
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

5 เมษายน 2562

392 ส�านักงานนาโนเครดิต สตึก (บุรีรัมย์)
เลขที ่344/67 หมู่ที ่1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

393 ส�านักงานนาโนเครดิต ทุ่งเส้ียว (เชียงใหม่) 
เลขที่ 458/3 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

394 ส�านักงานนาโนเครดิต พิชัย (อุตรดิตถ์) 
เลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ต.ในเมือง 
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

395 ส�านักงานนาโนเครดิต ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย)
เลขที่ 436/6 หมู่ที่ 2 ต.หาดเสี้ยว 
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

396 ส�านักงานนาโนเครดิต ตาคลี (นครสวรรค์)
เลขที่ 82/4 ถ.ตาคลีพัฒนา 
ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

397 ส�านักงานนาโนเครดิต หนองฉาง (อุทัยธานี)
เลขที่ 9/28 หมู่ที่ 5 ต.หนองฉาง 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

398 ส�านักงานนาโนเครดิต ปะทิว (ชุมพร) 
เลขที่ 15/3 หมู่ที่ 7 ต.บางสน 
อ.ปะทิว จ.ชุมพร

399 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ลานสกา (นครศรีธรรมราช)
เลขที่ 203/3 หมู่ที่ 4 ต.ท่าดี 
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

400 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดเบญจพร (สงขลา)
เลขที่ 160/51 หมู่ที่ 2 ต.พะวง 
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

9 เมษายน 2562

401 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 
ขุนทะเล (สุราษฎร์ธานี)
เลขที่ 52/3 หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

7 พฤษภาคม 2562

402 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดแฮปปี้แลนด์ใหม่ (เสรีไทย 41)
เลขที่ 48/5 ซอยเสรีไทย 41 ถ.เสรีไทย 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ

403 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดมารวย (หทัยราษฎร์ 54) 
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 18 ต.บึงค�าพร้อย 
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

404 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 
ลาดหญ้า (กาญจนบุรี) 
เลขที่ 140/8 หมู่ที่ 1 ต.ลาดหญ้า 
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

405 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มาบตาพุด (ระยอง) 
เลขที่ 49/16 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

406 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านดุง (อุดรธานี)
เลขที่ 103/2 หมู่ที่ 6 ตรอกประดู่ ซอยงามสง่า  
ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

407 สาขาสินเชือ่เพือ่รายย่อย หนองเรือ (ขอนแก่น)
เลขที่ 231 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

408 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สีค้ิว (นครราชสีมา)
เลขที่ 352 หมู่ที่ 9 ต.สีคิ้ว 
อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

409 สาขาสินเชือ่เพือ่รายย่อย พมิาย (นครราชสีมา) 
เลขที่ 553/4 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

48 รายงานประจ�าปี 2562



410 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงแสน (เชียงราย) 
เลขที่ 937/1 หมู่ที่ 3 ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

411 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย
เวียงป่าเป้า (เชียงราย) 
เลขที่ 69/8 หมู่ที่ 1 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

412 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย
พรหมพิราม (พิษณุโลก)
เลขที่ 508/1 หมู่ที่ 1 ต.วงฆ้อง 
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

413 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย กระบุรี (ระนอง) 
เลขที่ 337 หมู่ท่ี 2 ต.น�้าจืด 
อ.กระบุรี จ.ระนอง

414 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย ละงู (สตูล)
เลขที่ 484 หมู่ท่ี 4 ต.ก�าแพง
อ.ละงู จ.สตูล

415 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย
เดิมบางนางบวช (สุพรรณบุรี)
เลขที่ 26/11 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ 
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

10 พฤษภาคม 2562

416 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเตาปูน
เลขที่ 547/25 ถ.ประชาราษฎร์ 2 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ

417 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดกีบหมู
เลขที่ 399/5 ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพฯ

418 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเศรษฐะทัตต์
เลขที่ 75 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา 
ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ

419 ส�านักงานนาโนเครดิต นิคมเหมราช (สระบุรี)
เลขที่ 119/8 หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ 
อ.หนองแค จ.สระบุรี

420 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเขต (สุพรรณบุรี)
เลขที่ 302 หมู่ท่ี 3 ต.จรเข้สามพัน 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

421 ส�านักงานนาโนเครดิต บางแสน (ชลบุรี) 
เลขที่ 6/50 ถ.บางแสนสาย 4 ใต้ 
ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

422 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดบางน�้าเปรี้ยว (ฉะเชิงเทรา)
เลขที่ 140/16 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอากาศ 
อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

423 ส�านักงานนาโนเครดิต เขาสวนกวาง (ขอนแก่น) 
เลขที่ 454 หมู่ท่ี 11 ต.ค�าม่วง 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

424 ส�านักงานนาโนเครดิต สูงเนิน (นครราชสีมา) 
เลขที่ 187/1 หมู่ที่ 11 ต.สูงเนิน 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

425 ส�านักงานนาโนเครดิต ไชยปราการ (เชียงใหม่) 
เลขที่ 35/3 หมู่ที่ 2 ต.ปงต�า 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

426 ส�านักงานนาโนเครดิต เวียงสา (น่าน)
เลขที่ 248/2 หมู่ที่ 4 ต.กลางเวียง 
อ.เวียงสา จ.น่าน

427 ส�านักงานนาโนเครดิต ทุ่งเสล่ียม (สุโขทัย)
เลขที่ 168/2 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งเสล่ียม 
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

428 ส�านักงานนาโนเครดิต
บ้านนาเดิม (สุราษฎร์ธานี) 
เลขที่ 316/8 หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา 
อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

429 ส�านักงานนาโนเครดิต
ปากพนัง (นครศรีธรรมราช)
เลขที่ 160 ถ.ชายน�้า ต.ปากพนัง 
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

430 ส�านักงานนาโนเครดิต
พรหมคีรี (นครศรีธรรมราช) 
เลขที่ 246/16 หมู่ที่ 1 ต.พรหมโลก 
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

27 พฤษภาคม 2562

431 ส�านักงานนาโนเครดิต จอมบึง (ราชบุรี) 
เลขที่ 297 หมู่ที่ 3 ต.จอมบึง 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

4 มิถุนายน 2562

432 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย วังน้อย (อยุธยา) 
เลขที่ 113 หมู่ที่ 7 ตรอกอาคารพาณิชย์ 
ต.ล�าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

433 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 
เจิมจอมพลศรีราชา (ชลบุรี) 
เลขที่ 196/1 ถ.เจิมจอมพล 
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

434 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)
เลขที่ 637/2 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเหนือ 
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

435 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
วานรนิวาส (สกลนคร) 
เลขที่ 218 หมู่ที่ 9 ต.คอนสวรรค์ 
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

436 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กระนวน (ขอนแก่น) 
เลขที่ 49/5 หมู่ที่ 7 ต.หนองโก 
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

437 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
ด่านขุนทด (นครราชสีมา)
เลขที่ 767/9 หมู่ที่ 2 ต.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

438 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม่จัน (เชียงราย)
เลขที่ 219/5 หมู่ที่ 4 ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

439 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม่แตง (เชียงใหม่) 
เลขที่ 333/43 หมู่ที่ 2 ต.ขี้เหล็ก 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

440 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีเทพ (เพชรบูรณ์) 
เลขที่ 140/8 หมู่ที่ 5 ต.สระกรวด 
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

441 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เขาพนม (กระบี่) 
เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 5 ถนนเขาพนม–ทุ่งใหญ่ 
ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

7 มิถุนายน 2562

442 ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านไร่ (ราชบุรี)
เลขที่ 35/3 หมู่ที่ 2 ต.บ้านไร่ 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

443 ส�านกังานนาโนเครดิต ศรเีชียงใหม่ (หนองคาย) 
เลขที่ 90/5 หมู่ที่ 14 ต.พานพร้าว 
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

444 ส�านักงานนาโนเครดิต จอมพระ (สุรินทร์) 
เลขที่ 365/3 หมู่ที่ 4 ต.จอมพระ 
อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

445 ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านผือ (อุดรธานี)
เลขที่ 71/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านผือ 
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

446 ส�านักงานนาโนเครดิต
อากาศอ�านวย (สกลนคร) 
เลขที่ 24/6 หมู่ที่ 18 ถนนไทยพาณิชย์ 
ต.อากาศ อ.อากาศอ�านวย จ.สกลนคร

447 ส�านักงานนาโนเครดิต วังเหนือ (ล�าปาง) 
เลขที่ 5/34 หมู่ที่ 9 ต.วังเหนือ 
อ.วังเหนือ จ.ล�าปาง

448 ส�านักงานนาโนเครดติ เวยีงหนองล่อง (ล�าพนู) 
เลขที่ 53/6 หมู่ที่ 6 ต.วังผาง 
อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�าพูน

449 ส�านักงานนาโนเครดิต
บ้านด่านลานหอย (สุโขทัย)
เลขที่ 190/25 หมู่ที่ 4 ต.ลานหอย 
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

450 ส�านักงานนาโนเครดิต หล่มเก่า (เพชรบูรณ์) 
เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 6 ต.หล่มเก่า 
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 49



451 ส�านักงานนาโนเครดิต คลองปาง (ตรัง) 
เลขที่ 165/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม 
ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

452 ส�านักงานนาโนเครดิต ควนโดน (สตูล) 
เลขที่ 215 หมู่ที่ 8 ต.ควนสตอ 
อ.ควนโดน จ.สตูล

453 ส�านักงานนาโนเครดิต ล�าทับ (กระบี่) 
เลขที่ 509 หมู่ที่ 5 ต.ล�าทับ 
อ.ล�าทับ จ.กระบี่

454 ส�านักงานนาโนเครดิต ปาดังเบซาร์ (สงขลา) 
เลขที่ 24 ถ.ตลาดใหม่ ซอย 2 
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

12 มิถุนายน 2562

455 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดปัฐวิกรณ์
เลขที่ 27/51 หมู่ที่ 7 แขวงคลองกุ่ม  
เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ

456 ส�านักงานนาโนเครดิต ธัญบุรี คลอง 11-12
เลขที่ 11/12 หมู่ที่ 1 ต.บึงน�้ารักษ์  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

457 ส�านักงานนาโนเครดิต 
หนองตากยา (กาญจนบุรี) 
เลขที่ 259/2 หมู่ที่ 12 ต.หนองตากยา  
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

458 ส�านักงานนาโนเครดิต พรหมมาสตร์ (ลพบุรี) 
เลขที่ 114/1 หมู่ที่ 6 ต.พรหมมาสตร์  
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

459 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดสดวิไลรุ ่งเจริญ (สระแก้ว) 
เลขที่ 1110/35 หมู่ที่ 10 ต.วัฒนานคร 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

19 มิถุนายน 2562

460 ส�านักงานนาโนเครดิต เขาหลัก (พังงา) 
เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก 
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

20 มิถุนายน 2562

461 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย สมเด็จ (กาฬสินธุ์)
เลขที่ 416/7 หมู่ที่ 2 ต.สมเด็จ 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

24 มิถุนายน 2562

462 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดกลางลาดสวาย
เลขที่ 52/39 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

463 ส�านักงานนาโนเครดิต พัฒนาการ 20
เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ

464 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สะพานส่ี (ระยอง) 
เลขที่ 124/19 หมู่ 6 ต.มาบยางพร 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

465 ส�านักงานนาโนเครดิต ท่าฉลอม (สมุทรสาคร) 
เลขที่ 33/352 หมู่ที่ 4 ต.ท่าจีน 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

466 ส�านักงานนาโนเครดิต ท่าพล (เพชรบูรณ์) 
เลขที่ 387 หมู่ที่ 2 ต.ท่าพล 
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

5 กรกฎาคม 2562

467 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
ค�าตากล้า (สกลนคร)
เลขที่ 153/1 หมู่ที่ 11 ต.ค�าตากล้า 
อ.ค�าตากล้า จ.สกลนคร

9 กรกฎาคม 2562

468 ส�านักงานนาโนเครดิต จุน (พะเยา) 
เลขที่ 260/4 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยข้าวก�่า 
อ.จุน จ.พะเยา

469 ส�านักงานนาโนเครดิต ป่าแดด (เชียงราย) 
เลขที่ 10/6 หมู่ที่ 1 ต.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

470 ส�านักงานนาโนเครดิต สันทราย (เชียงใหม่) 
เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

471 ส�านักงานนาโนเครดิต สรรคบุรี (ชัยนาท) 
เลขที่ 34/6 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา  
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

473 ส�านักงานนาโนเครดิต บางกระดี่
เลขที่ 166/3 ถ.บางกระดี่ แขวงแสมด�า  
เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ

474 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดมาลี
เลขที่ 141/50 หมู่ที่ 5 ต.กระทุ่มล้ม  
อ.สามพราน จ.นครปฐม

12 กรกฎาคม 2562

475 ส�านักงานนาโนเครดิต
ศรีประจันต์ (สุพรรณบุรี) 
เลขที่ 57/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกร่าง 
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

18 กรกฎาคม 2562

478 สาขาสินเชือ่เพ่ือรายย่อย เกษตรวสัิย (ร้อยเอด็)
เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ต.เกษตรวิสัย 
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

22 กรกฎาคม 2562

472 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดชุมชนหมู่บ้านธรากร
เลขที่ 4 ซอยรามค�าแหง 166 แยก 7 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ

476 ส�านักงานนาโนเครดิต ปราสาท (สุรินทร์) 
เลขที่ 311/14 หมู่ที่ 2 ต.กังแอน  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

477 ส�านักงานนาโนเครดิต รัตนบุรี (สุรินทร์) 
เลขที่ 71 หมู่ที่ 8 ต.รัตนบุรี 
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

479 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปัว (น่าน) 
เลขที่ 148/1 หมู่ที่ 3 ต.ปัว 
อ.ปัว จ.น่าน

484 สาขาสินเชือ่เพือ่รายย่อย ล�านารายณ์ (ลพบรุ)ี 
เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ต.ล�านารายณ์ 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

26 กรกฎาคม 2562

481 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม่ 
เลขที่ 499/1-10 ถ.พรานนก-พุทธมณฑล 
สาย 4 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ

482 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
โกสุมพิสัย (มหาสารคาม) 
เลขที่ 399/1 หมู่ที่ 12 ต.หัวขวาง 
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

31 กรกฎาคม 2562

480 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
ด่านช้าง (สุพรรณบุรี)
เลขที่ 280/5-6 หมู่ที่ 1 ต.ด่านช้าง
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

483 ส�านักงานนาโนเครดิต ไทรน้อย (นนทบุรี) 
เลขที่ 25/10 หมู่ที่ 1 ต.คลองขวาง  
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

485 ส�านักงานนาโนเครดิต เซกา (บึงกาฬ)
เลขที่ 289/3 หมู่ที่ 7 ต.เซกา 
อ.เซกา จ.บึงกาฬ

486 ส�านักงานนาโนเครดิต นาจอมเทียน (พัทยา) 
เลขที่ 3/4 หมู่ที่ 1 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

487 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ปากน�้าปราณ (ประจวบคีรีขันธ์)
เลขที่ 511/52 หมู่ที่ 2 ต.ปากน�้าปราณ 
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

50 รายงานประจ�าปี 2562



488 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดนิคมซอย 13 (ระยอง) 
เลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ 
ก่ิง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

489 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดบางปะกอก
เลขที่ 1439 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ

490 ส�านักงานนาโนเครดิต สหัสขันธ์ (กาฬสินธุ์)
เลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 ต.โนนบุรี 
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

14 สิงหาคม 2562

491 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย
วังสามหมอ (อุดรธานี)
เลขที่ 563/2 หมู่ที่ 2 ต.วังสามหมอ 
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

492 ส�านักงานนาโนเครดิต 
สามร้อยยอด (ประจวบคีรีขันธ์) 
เลขที่ 457/9 หมู่ที่ 3 ต.ไร่เก่า 
ก่ิง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

512 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย นครปฐม
เลขที่ 17-18 ถนนบ่อเริ่ม ต.พระปฐมเจดีย์  
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

15 สิงหาคม 2562

493 ส�านักงานนาโนเครดิต บรบือ (มหาสารคาม)
เลขที่ 448/3 หมู่ที่ 1 ต.บรบือ 
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

494 ส�านักงานนาโนเครดิต วังสะพุง (เลย)
เลขที่ 531/2 หมู่ที่ 9 ต.วังสะพุง 
อ.วังสะพุง จ.เลย

19 สิงหาคม 2562

495 สาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อย 
หน้าทอน สมุย (สุราษฎร์ธานี) 
เลขที่ 226/19 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

496 ส�านักงานนาโนเครดิต 
บ้านหนองใหญ่ (ขอนแก่น) 
เลขที่ 12/63 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

497 ส�านักงานนาโนเครดิต ภูเวียง (ขอนแก่น) 
เลขที่ 124/2 หมู่ที่ 3 ต.ภูเวียง 
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

498 ส�านักงานนาโนเครดิต ปะค�า (บุรีรัมย์) 
เลขที่ 17 หมู่ท่ี 8 ต.ปะค�า 
อ.ปะค�า จ.บุรีรัมย์

20 สิงหาคม 2562

499 ส�านักงานนาโนเครดิต
จตุรพักตรพิมาน (ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 447/1 หมู่ที่ 1 ต.หัวช้าง 
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

500 ส�านักงานนาโนเครดิต เชียงยืน (มหาสารคาม)
เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 3 ต.เชียงยืน 
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

26 สิงหาคม 2562

501 ส�านักงานนาโนเครดิต โนนสูง (พิมาย) 
เลขที่ 9/11 ซอยเทศบาล 1 ถนนเทศบาล
ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

502 ส�านักงานนาโนเครดิต วังม่วง (สระบุรี) 
เลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ต.ค�าพราน 
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

27 สิงหาคม 2562

503 ส�านักงานนาโนเครดิต นิคมอมตะนคร (ชลบุรี) 
เลขที่ 442 หมู่ที่ 5 ต.คลองต�าหรุ 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

504 สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 
ห้วยกระบอก (ราชบุรี) 
เลขที่ 361/49 หมู่ที่ 9 ต.กรับใหญ่ 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

29 สิงหาคม 2562

505 ส�านักงานนาโนเครดิต บางวัว (ฉะเชิงเทรา) 
เลขที่ 1/210 หมู่ที่ 14 ต.บางวัว 
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

506 ส�านักงานนาโนเครดิต หนองพอก (ร้อยเอ็ด) 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 8 ต.หนองพอก 
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

30 สิงหาคม 2562

507 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดฐานเพชรปทุม 
เลขที่ 99/8 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ 
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

508 ส�านักงานนาโนเครดิต บางคูวัด
เลขที่ 88/10 หมู่ที่ 1 ต.บางคูวัด 
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

509 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดชุมชนชัยฉิมพลี
เลขที่ 19 ซอยบางแวก 82 แขวงคลองขวาง  
เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ

510 ส�านักงานนาโนเครดิต ละหานทราย (บุรีรัมย์) 
เลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ต.ละหานทราย 
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

511 ส�านักงานนาโนเครดิต แก่งคอย (สระบุรี) 
เลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ต.ตาลเดี่ยว 
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

16 กันยายน 2562

513 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเอี่ยมเจริญ
เลขที่ 2114 หมู่ที่ 8 ต.ส�าโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

514 ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดพลู
เลขที่ 1577 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู 
เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ

26 กันยายน 2562

515 ส�านักงานนาโนเครดิต ทุ่งคอก (สุพรรณบุรี)
เลขที่ 684 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งคอก 
อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี

27 กันยายน 2562

517 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดบัวพัฒนา (ลาดปลาเค้า 50)
เลขที่ 456 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว  
เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ

30 กันยายน 2562

516 ส�านักงานนาโนเครดิต สอยดาว (จันทบุรี) 
เลขที่ 600/16 หมู่ที่ 1 ต.ปะตง 
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

518 ส�านักงานนาโนเครดิต โป่งน�้าร้อน (จันทบุรี) 
เลขที่ 249/3 หมู่ที่ 1 ต.ทับไทร  
อ.โป่งน�้าร้อน จ.จันทบุรี

519 ส�านักงานนาโนเครดิต วิเชียรบุรี (เพชรบูรณ์)
เลขที่ 528/8 หมู่ที่ 2 ต.ท่าโรง 
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

520 ส�านักงานนาโนเครดติ วาปีปทุม (มหาสารคาม) 
เลขที่ 454 หมู่ที่ 3 ต.หนองแสง 
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

521 ส�านักงานนาโนเครดิต
เฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา) 
เลขที่ 211 หมู่ที่ 14 ต.ท่าช้าง 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

522 ส�านักงานนาโนเครดิต 
ตลาดลานทรายพลาซ่า 
เลขที่ 659/103 ถ.สาธุประดิษฐ์  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ
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Brand DNA
กุญแจแห่งความส�าเร็จ

ความส�าเร็จในการส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินท่ียอดเย่ียม
ให้กับลูกค้าภายใต้ปรัชญา “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” 

สามารถเกิดขึ้นได้บนความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรธนาคารอันเป็นกุญแจส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของธนาคารเพื่อตอบสนองความต้องการ 
และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าทุกคนตามเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้

ขณะเดียวกันธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ยังเช่ือมั่นว่าการสร้างความแข็งแกร่งและย่ังยืนอย่างแท้จริงควรเร่ิมจากภายในองค์กร  
โดยเฉพาะบุคลากรของธนาคาร ซ่ึงเปรียบเสมือนผู ้ ส่ือสารภาพลักษณ์แบรนด์โดยตรงผ่านทัศนคติที่ดีในการส่งมอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 
ไปยังลูกค้า ด้วยเหตุน้ีธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือหล่อหลอมให้บุคลากรทุกคนมีดีเอ็นเอเดียวกัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคารจึงมุ ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมทางแบรนด์ขององค์กร ด้วยการเฟ้นหา บ่มเพาะ เสริมสร้างทักษะและค่านิยมให้บุคลากร 
ทุกหน่วยงานมีวิถีการท�างานแบบเดียวกัน รวมถึงให ้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความรู ้  ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และสร้างแรงบันดาลใจ 
ในการพัฒนา ควบคุม คิดค้น และเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ตลอดจนการให้บริการทางการเงินที่ยอดเย่ียมและโปร่งใส

นอกจากนั้น วัฒนธรรมทางแบรนด์ยังมุ ่งส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข ้มแข็งและเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันในปัจจุบัน  
พร้อมทั้งร ่วมกันผลักดันองค์กรสู ่ธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงินในกลุ ่มผู ้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเต็มภาคภูมิ และด�าเนินงานตาม 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารให้ประสบความส�าเร็จ ด้วยแบรนด์ดีเอ็นเอที่ทีมงานทุกคนยึดมั่นในการท�างานร่วมกัน ประกอบด้วย

พัฒนาอยู่เสมอ 
(Always Improving)

“เรามองหาไอเดียหรือวิธีใหม่ๆ ที่ดีกว่าอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาธนาคารของเรา เราเรียนรู ้
และหาทางออกที่ดีกว่าเพื่อปรับปรุงกระบวนการภายใน และส่งมอบประสบการณ์ที่ด ี
ให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการในทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้าของธนาคาร”

มุ่งหน้าทิศทางเดียวกัน
(One Direction)

“เราทลายก�าแพงระหว่างหน่วยงานและท�างานเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเป้าหมายเดียวกัน  
เราช่วยเหลือและท�างานร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อมอบประโยชน์และคุณค่า 
แก่ลูกค้าร่วมกันภายใต้นโยบายเดียวกันของธนาคาร”

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ
(Customer Passion)

“เรากระตือรือร้นเรียนรู้เก่ียวกับลูกค้าของเราอย่างสม�่าเสมอ เราคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้าและมอบบริการทางการเงิน พร้อมด้วยคุณค่าและจุดแข็งที่แตกต่าง (Value  
Proposition) ตรงใจลูกค้า เราเติมเต็มความฝัน ความสุขและความส�าเร็จของลูกค้า 
คือความภาคภูมิใจของเรา”

ซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง 
(Never Mislead)

“เรามีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ เราท�างานบนความถูกต้อง ซื่อตรงทั้งต่อลูกค้า 
และเพื่อนร่วมงานด้วยกัน เราแสดงข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส  
เราให้คุณค่าแก่ศีลธรรมจรรยาและปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ”
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การด�าเนินธุรกิจของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 
ยึดม่ันในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์และโปร่งใส  
ด้วยความตระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม พร้อมมุ่งม่ันด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก 
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในสังคมในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารที่ยึดมั่นเสมอมา 
โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 
โครงการคิดเพ่ือน้อง บ่มเพาะลูกไม้ ใต้ต้น เป็นโครงการประกวดเรียงความเพื่อ
ชิงทุนการศึกษา ล่าสุดจัดภายใต้หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” อีกทั้ง 
ยังด�าเนินโครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานธนาคารทั้งองค์กร 

ด้านสังคม

ธนาคารมุ่งม่ันด�าเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ พร้อมอยู่เคียงข้าง 
ผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดย่อมให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง 
อันเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านธรรมาภิบาล

ธนาคารก�าหนดแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึงปัจจัยทางด้าน 
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับสถาบันการเงิน 
และบรรเทาปัญหาต่างๆ ซึ่งมีแนวทาง 4 ข้อ ประกอบด้วย 
1. การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ 
2. การค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การก�าหนดนโยบายและกระบวนการท�างานภายใน 
4. การเปิดเผยข้อมูลประกอบการให้สินเชื่ออย่างชัดเจนและโปร่งใส 

อีกทั้งธนาคารยังร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ด้วยความมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐาน
ของความซื่อสัตย์และโปร่งใส เพ่ือช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
ทางสังคม ภายใต้แนวคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น”

นอกจากนี้ ธนาคารยังยึดหลักการด�าเนินนโยบาย 
เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs) ของสหประชาชาติ 
รวม 6 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายท่ี 1 
ขจัดความยากจน

เป้าหมายท่ี 4 
การศึกษาที่เท่าเทียม

เป้าหมายท่ี 8 
การจ้างงานที่มีคุณค่าและ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายท่ี 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายท่ี 10  
ลดความเหลื่อมล�้า

เป้าหมายท่ี 13
การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เคียงข้างสู่ความส�าเร็จให้กับผู้ประกอบการรายย่อย  
ซ่ึงเป็นฐานรากที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย โดยการส่งเสริม 
พื้นฐานทางการเงิน วินัยทางการเงิน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านธุรกิจ เพ่ือให้สามารถต่อยอดสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน
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โครงการหลัก

โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร 
รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”

ภายใต้วิสัยทัศน์ของธนาคารที่ต้องการพัฒนาคุณภาพธุรกิจและ
คุณภาพชีวิตของลูกค้ากลุ่มไมโครไฟแนนซ์และครอบครัวให้ดีขึ้น  
ธนาคารจึงริเริ่มโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”  
ส่งเสริมความรู ้พื้นฐานทางการเงินให้แก่ผู ้ประกอบการรายย่อย  
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของ 
ธนาคาร ทั้งการบริหารหนี้ วินัยการออม และการเพิ่มศักยภาพในการ 
ท�าธุรกิจด้วยการเตรียมความพร้อมในยุคสังคมไร้เงินสด โดยโครงการ 
ดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพ่ือลดหนี้ครัวเรือนและรักษา 
ระดับหนี้เสียไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมที่กระทบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ โดยที่ผ่านมาโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรสามารถ 
ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีวินัยในการช�าระหนี้และสามารถสร้างเครดิต 
ที่ดีได้มากกว่า 90% ของจ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด

โครงการ “คิดเพื่อน้อง 
บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น”

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
ซึ่งจะเป็นแรงขับเคล่ือนส�าคัญของประเทศในอนาคต ธนาคารจึงริเริ่ม 
โครงการ “คิดเพ่ือน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” จัดการประกวดเรียงความ 
ชิงทุนการศึกษาข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุตรหลานของผู้ประกอบการ 
รายย่อยที่ก�าลังศึกษาอยู่ และมีผลการเรียนดี รวมถึงความประพฤติดี  
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีทุนทรัพย์เพ่ือใช้ในการศึกษา ตลอดจน 
ปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นความส�าคัญของการศึกษา และเห็น 
คุณค่าในอาชีพค้าขาย ควบคู่ไปกับการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ของเยาวชนในการหาแนวคิดการพัฒนาชุมชนใกล้ตัว

ศูนย์การเรียนรู้ 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ธนาคารได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ 
เข้าถึงและใกล้ชิดชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย 
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินผ่านกิจกรรมและเครื่องมือ 
มัลติมีเดียที่ทันสมัย เพ่ือให้เข้าใจเร่ืองการเงินและวินัยทางการเงิน 
อย่างง่าย ท้ังยังมีกิจกรรมเพ่ือต่อยอดธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่สอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ตลอดจนกิจกรรมการเสวนา 
ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
ส�าหรับเยาวชนให้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม 
และการเรียนการสอนจากอาสาสมัครที่เป็นพนักงานธนาคาร

โครงการอื่นๆ ท่ีธนาคารให้การสนับสนุน

โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”

ในฐานะสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ธนาคารได้เป็นส่วนหน่ึงของ 
ความร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ด�าเนินโครงการ “คนไทยยุคใหม่ 
ใส่ใจเร่ืองเงิน” ปีที่ 2 ซึ่งเป็นหน่ึงในแผนงานยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
สมาคมธนาคารไทย โดยให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน 
ส่วนบุคคลและปลูกฝังวินัยทางการเงิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้  
ความเข ้าใจ และน�าไปสู ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน 
ที่เหมาะสม โดยธนาคารส่งอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือเป็น  
The Trainer น�าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนิสิต นักศึกษา ทั้งรัฐบาล 
และเอกชนทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 55



กิจกรรมส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม

ธนาคารร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 
ริเร่ิมแนวทางการด�าเนินธุรกิจธนาคารเพื่อความยั่งยืน ในด้านการให้
สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines 
– Responsible Lending) โดยค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจที่ได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร โดยธนาคารได้น�าแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ในการก�าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขส�าหรับประเภทธุรกิจที่ธนาคารไม่สนับสนุนการให้สินเชื่อ 
เนื่องจากส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ขณะเดียวกันธนาคารยังได้ริเริ่มโครงการ ไทยเครดิตกรีนโปรเจกต์ 
(TCRB Green Project)  “ว.วาฬ วาฬหน่อย”  รณรงค์ให้พนักงาน
ไทยเครดิตฯ ร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม ลดใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลดการ 
ใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าพร้อมสานต่อปณิธานของเยาวชน
ที่ส ่งผลงานการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข ้อ 
ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” โดยต่อยอดไอเดียของเยาวชนกว่า  
2,500 คน ด้วยการลงพื้นที่รณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าและผู ้จับจ่าย
ใช ้สอยในตลาดชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างความย่ังยืน

โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในปี 2562

ธนาคารสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในปี 2562  
ร่วมกับสถานประกอบการจ�านวนกว่า 400 แห่ง สร้างโอกาส 
ให้คนพิการกว่า 6,000 คน ทั่วประเทศ ได้มีอาชีพและรายได ้
เพ่ือการพึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคล 
ทั่วไป รวมถึงมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเกิด 
ความภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชน และได้ร่วม 
ท�าประโยชน์ให้กับสังคม

56 รายงานประจ�าปี 2562



Milestones
โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”

ธนาคารตอกย�้าในพันธกิจการเป็นธนาคาร 
พาณิชย์เพ่ือรายย่อย ด้วยการริเร่ิมโครงการ 
“พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู ้ขยัน รู ้ออม รู ้วินัย”  
จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น 
ทั้งการสร้างวินัยทางการเงิน การท�าบัญชี
เบื้องต้น และการออมเงิน ให้กับผู้ประกอบการ 
รายย ่อย เ พ่ือยกระดับคุณภาพชี วิตและ 
การท�าธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้า ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายของธนาคาร ให้สามารถเติบโตไป
ด้วยกัน โดยในปีแรกได้จัดอบรมรวม 6 คร้ัง 
ใน 6 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี 
นครราชสีมา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และ
พระนครศรีอยุธยา 

มีผู้เข้าอบรมท้ังส้ิน 

443 คน

จากความส�าเร็จที่ ได้รับในปี 2560 ธนาคาร
จึงเดินหน้าสานต่อโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  
ซึ่งนอกจากการให้ความรู ้ เรื่องการบริหาร
จัดการการเงินเบื้องต้นแล้ว ยังเพิ่มเติมความรู ้
ด้านการท�าธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
อาทิ การรับช�าระเงินด้วย QR Code การใช ้
บรกิารพร้อมเพย์ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการรายย่อย 
สามารถน�าไปปรับปรุง ต่อยอด หรือพัฒนา
ธุรกิจของตนเองให้เข้ากับยุคสังคมไร้เงินสด 
ได้เช่นเดียวกับกลุ ่มธุรกิจอ่ืนๆ โดยในปีที่ 2 
ได้จัดอบรมรวม 12 ครั้ง ใน 11 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพฯ ขอนแก่น เพชรบุรี สงขลา เชียงราย 
ระยอง อุดรธานี กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี 
พิษณุโลก และจันทบุรี 

มีผู ้เข้าอบรมทั้งส้ิน 

1,432 คน

ธนาคารต่อยอดโครงการแบบเชิงลึกในปีที่ 3  
โดยมุ ่งเน้นให้ผู ้ประกอบการรายย่อย หรือ
พ่อค้าแม่ค ้าในแต่ละชุมชนในภูมิภาคต่างๆ 
สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง
และทั่วถึงในสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยของ
ธนาคาร ซึ่งถือเป็นศูนย์การเรียนรู ้ ท่ีต้ังอยู่
ใกล้แหล่งชุมชนทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ส�าหรับ
เนื้อหาในการอบรมยังคงเน้นเร่ืองการบริหาร 
จัดการการเงินเบื้องต ้นและการสร ้างวินัย 
ทางการเงิน โดยเพ่ิมเรื่องการค้าขายออนไลน์  
เ พ่ือให ้ผู ้ประกอบการรายย่อยมีทางเลือก 
มากขึ้นในการเพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจ 
ให้เติบโตอย่างย่ังยืนในยุค 4.0 โดยได้จัดอบรม 
รวม 350 ครั้ง ใน 73 จังหวัด ทั่วประเทศ  
(ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยะลา ปัตตานี  
นราธิวาส) 

มีผู ้เข้าอบรมทั้งส้ิน 

7,487คน

Milestones
โครงการ “คิดเพ่ือน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น”

ธนาคารริเร่ิมโครงการ “คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะ
ลูกไม้ใต้ต้น” เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของ
เยาวชน จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา
รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ท่ัวประเทศ ต้ังแต่
ระดับชั้นประถมศึกษา – อุดมศึกษา ภายใต้
หัวข้อ ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็น
ลูกแม่ค้า โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้อง
เป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโนและ
ไมโครเครดิตฯ ของธนาคาร 

มีเยาวชน
ส่งผลงานท้ังส้ิน 

329 ฉบับ

ธนาคารสานต่อโครงการประกวดเรียงความ 
เป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ฮีโร่ของฉันอยู่ในตลาด  
ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท  
โดยเยาวชนที่ เ ข ้ าร ่วมโครงการต ้อง เป ็น 
บุตรหลานของผู ้ ใช ้บริการสินเชื่อนาโนและ 
ไมโครเครดิตฯ ของธนาคาร 

มีเยาวชน
ส่งผลงานท้ังส้ิน 

880 ฉบับ

ด้วยความมุ่งมั่นปลูกฝังจิตส�านึกของเยาวชน
ให้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาชุมชนใกล้ตัว 
อย่างยั่งยืน ธนาคารได้จัดประกวดเรียงความ 
ชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน  
“รักษ์” เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศ 
ต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – อุดมศึกษา  
ส่งไอเดียการพัฒนาตลาดชุมชนให้สามารถ 
สร้างโอกาสและรายได้ ด้วยการน�าความรู ้ 
และสื่อต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
โดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

มีเยาวชน
ส่งผลงานทั้งส้ิน 

2,543 ฉบับ
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์
ของฝ่ำยจัดกำร

เศรษฐกิจไทยปี 2562 และแนวโน้มปี 25631/

เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลงจากปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 สาเหตุส�าคัญมาจากภาคการส่งออก 
สินค้าที่เติบโตลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวในเกณฑ์ต�่า สงครามการค้า 
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และการแข็งค่าของเงินบาท ส่วนภาคการเกษตรยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง อย่างไร
ก็ตามการบริโภคภาคเอกชนสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ใน 
ระดับต�่า รวมถึงมาตรการกระตุ้นจากทางภาครัฐ ส�าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 1.1 และต�่ากว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
ร้อยละ 6.8 ของ GDP

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5  
ชะลอตัวลงจากปี 2562 ปัจจัยส�าคัญมาจากผลกระทบจากการระบาด 
ของไวรสัโควิด-19 สถานการณ์ภยัแล้งทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ ความล่าช้า 
ของกระบวนการงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล รวมไปถึงความเสี่ยง 
จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก อย่างไรก็ตาม 
ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื ้นตัวอย่างช้าๆ  
ตามการลดลงของแรงกดดนัจากมาตรการกดีกันทางการค้า การขยายตัว 
ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจของอปุสงค์ภายในประเทศ แรงขบัเคลือ่นจากมาตรการ 
ภาครัฐ รวมไปถึงฐานการขยายตัวที่ต�่าของเศรษฐกิจไทยปี 2562  
ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 การบริโภค 
ภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 
ตามล�าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 - 1.4 และ 
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP

ภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ สินเชื่อ ณ ส้ินปี 2562 ขยายตัวลดลง
มาอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการช�าระคืนหนี้
ของธุรกิจขนาดใหญ่ โดยที่อัตราส่วน NPL อยู่ที่ร้อยละ 2.98 ค่อนข้าง
ทรงตัวจากปีก่อนที่ร้อยละ 2.94 จากการบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ 
ของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์มีก�าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนซึ่งเป็น 
ผลจากการรับรู้ก�าไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนเป็นส�าคัญ อัตราผล
ตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.39 จากร้อยละ 1.11 
ในปี 2562 อย่างไรก็ตามภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 
- 2563 ยังคงมีเสถียรภาพ มีเงินกองทุนและเงินส�ารองอยู่ในระดับสูง 
สามารถรองรับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคตได้
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ตารางประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2562 - 25631/

  ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2563

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ณ 18 พ.ย. 62 ณ 17 ก.พ. 63

GDP (ณ ราคาประจ�าปี : พันล้านบาท)  15,486.6 16,365.6 16,879.0  17,593.2 17,368.5 

   รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 228,909.7 241,269.6 248,257.4 258,238.5 254,940.3 

GDP (ณ ราคาประจ�าปี : พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 456.3 506.5 543.7 567.5 556.7 

   รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 6,744.8 7,467.1 7,996.2 8,330.3 8,171.2 

อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %) 4.1 4.2 2.4 2.7 - 3.7 1.5 - 2.5

การลงทุนรวม (CVM, %)2/ 1.8 3.8 2.2 4.8 3.6 

   ภาคเอกชน (CVM, %) 2.9 4.1 2.8 4.2 3.2 

   ภาครัฐ (CVM, %) -1.4 2.9 0.2 6.5 4.8 

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 3.1 4.6 4.5 3.7 3.5 

การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 0.1 2.6 1.4 2.6 2.6 

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 5.2 3.3 -2.6 3.5 0.9 

   มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 233.7 251.1 243.0 251.7 246.4 

     อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/ 9.5 7.5 -3.2 2.3 1.4 

     อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/ 5.6 3.9 -3.5 2.4 1.5 

ปริมาณการน�าเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 6.2 8.3 -4.4 3.9 3.1 

   มูลค่าการน�าเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 201.1 228.7 216.4 228.2 222.2 

     อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/ 13.2 13.7 -5.4 3.5 2.7 

     อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/ 7.3 7.7 -5.6 3.6 2.8 

ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 32.6 22.4 26.6 23.5 24.2 

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 44.0 28.5 37.3 31.8 29.5 

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 9.6 5.6 6.8 5.6 5.3 

เงินเฟ้อ (%)  

   ดัชนีราคาผู้บริโภค 0.7 1.1 0.7 0.5 - 1.5 0.4 - 1.4

   GDP Deflator  2.0 1.5 0.7  0.5 - 1.5 0.4 - 1.4

ที่มา :  ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563    

หมายเหตุ : 1/ เป็นข้อมูลที่ค�านวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdc.go.th   
 2/ การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น      
 3/ ตัวเลขการส่งออกและการน�าเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2562
ในปี 2562 กลุ่มธนาคารมีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ�านวน 710 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.9 หรือจ�านวน 61 ล้านบาท จากปี 2561 เป็นผลมาจาก 
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อและรองรับคุณภาพ
สินทรัพย์ในอนาคต อย่างไรก็ตามกลุ่มธนาคารยังคงมีการเติบโตในรายได้ดอกเบี้ยสอดคล้องกับสินเชื่อที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 นอกจากนี้ กลุ่มธนาคารยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เงินให้สินเชื่อของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นปี 2562 มียอดคงค้างจ�านวน 50,916 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.7 จากปี 2561 โดยกลุ่มธนาคารมีการเติบโต 
ของสินเชื่อหลักร้อยละ 19.0 (สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอีและสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์) ในปี 2562 กลุ่มธนาคารมีการเปิดสาขาเพ่ือขยายสินเชื่อจ�านวน 
199 สาขา ท�าให้ ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มธนาคารมีสาขาและส�านักงานนาโนเครดิตทั้งสิ้น 500 สาขา
 

งบก�าไรขาดทุน  งบการเงินรวม  

หน่วย : ล้านบาท  2562  2561  เปล่ียนแปลง %

รายได้ดอกเบี้ย         5,868         4,951  18.5%

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย         1,024          901 13.7%

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ       4,844      4,050 19.6%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย           293          184 59.2%

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน       5,137      4,234 21.3%

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน         2,995        2,416 24.0%

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ         1,254          854 46.8%

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้        888       964 -7.9%

ภาษีเงินได้           178          193 -7.8%

ก�าไรสุทธิ        710       771 -7.9%
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รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ งบการเงินรวม  

หน่วย : ล้านบาท  2562  2561  เปล่ียนแปลง %

รายได้ดอกเบ้ีย      5,868      4,951 18.5%

- เงินให้สินเช่ือ        5,765        4,861 18.6%

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน           78           68 14.7%

- เงินลงทุน           25           22 13.6%

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย      1,024       901 13.7%

- เงินรับฝาก          812          710 14.4%

- ค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู / เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก          212          191 11.0%

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ      4,844      4,050 19.6%

ส�าหรับปี 2562 กลุ่มธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งสิ้น 4,844 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 จากจ�านวน 4,050 ล้านบาท ในปี 2561 การเพ่ิมขึ้น 
ของรายได้ดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อที่ร้อยละ 13.7 จากปีก่อน และสัดส่วนของสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงมีปริมาณเพิ่มขึ้น
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ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท  2562  2561  เปล่ียนแปลง %

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน        2,025        1,627  24.5%

ค่าตอบแทนกรรมการ            7            7  0.0%

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารและอุปกรณ์          423          341  24.0%

ค่าภาษีอากร          195          163  19.6%

ค่าใช้จ่ายอื่น          345          278  24.1%

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน      2,995      2,416  24.0%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (%) 58.3% 57.1%  

  
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.0 จากปีก่อนเป็นจ�านวน 2,995 ล้านบาท ในปี 2562 จากจ�านวน 2,416 ล้านบาท ในปี 2561 ส่วนใหญ ่
เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 จากปีก่อนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.0  
จากปีก่อน จากการขยายสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย่อยเพื่อขายสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ กลุ่มธนาคารมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost-to-Income 
Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 58.3 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 57.1 จากการขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยและการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่  ๆ
เพ่ือเตรียมรองรับการแข่งขันทางด้านดิจิทัล โดยกลุ่มธนาคารยังคงมีนโยบายในการบริหารท่ีรัดกุมท้ังด้านรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ งบการเงินรวม  

หน่วย : ล้านบาท  2562  2561  เปล่ียนแปลง %

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,267 837 51.4%

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 9 17 -47.1%

กลับรายการค่าเผื่อของลูกหนี้ที่โอนขาย (22) - -

รวม 1,254 854 46.8%

กลุ่มธนาคารมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี 2562 จ�านวน 1,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 400 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.8  
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อและรองรับคุณภาพสินทรัพย์ในอนาคต 
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งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 เปล่ียนแปลง %

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารฯ        4,889        4,824 1.3%

เงินลงทุนสุทธิ        1,694        1,533 10.5%

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้       50,916       44,770 13.7%

ดอกเบี้ยค้างรับ          284          242 17.4%

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       (2,712)       (2,379) 14.0%

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ       48,488       42,633 13.7%

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ          158           67 135.8%

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ          366          320 14.4%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          270          185 45.9%

สินทรัพย์อื่นสุทธิ          629          472 33.3%

รวมสินทรัพย์     56,494     50,034 12.9%

เงินรับฝาก       47,193       42,037 12.3%

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ        1,135          811 40.0%

หนี้สินอื่น        1,163          909 27.9%

รวมหน้ีสิน     49,491     43,757 13.1%

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว        5,000        5,000 0.0%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ           36           21 71.4%

ก�าไรสะสม        1,967        1,256 56.6%

รวมส่วนของเจ้าของ      7,003      6,277 11.6%

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     56,494     50,034 12.9%
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 
56,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,460 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.9  
จากจ�านวน 50,034 ล้านบาท ในปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การเติบโตของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินดังนี้

เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดสินเชื่อของกลุ่มธนาคารมีจ�านวน 
50,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.7  
จากจ�านวน 44,770 ล้านบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2561 อนัเป็นผลมาจาก 
การเติบโตของสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอีและสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์  
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มธนาคาร

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีหนี้สินรวมจ�านวน 49,491  
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 43,757 ล้านบาท ในปี 2561 จ�านวน 5,734  
ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินรับฝาก 
ที่เพ่ิมขึ้น 5,156 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 7,003 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 6,277 ล้านบาท ในปี 2561 จ�านวน 726 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 11.6 จากก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงาน 12 เดือน

มลูค่าตามบญัชีของกลุม่ธนาคาร ณ สิน้ปี 2562 คิดเป็น 14.01 บาทต่อหุน้  
(จ�านวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 มีจ�านวน 500 ล้านหุ้น) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จาก 12.55 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561

เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีเงินรับฝากจ�านวน 47,193  
ล้านบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.3 จากปี 2561 โดยมีอัตราส่วน 
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 107.89

เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ 
ให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด�ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุน 
ในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) ตามหลักเกณฑ์  
Basel III โดยให้ทยอยด�ารงเพิ่มเติมจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเป็น 
ส่วนของเจ้าของในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี จนครบร้อยละ 2.5 
ในปี 2562 ส่งผลให้ในปี 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่าตามกฎหมาย
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ได้ถูกปรับข้ึนเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.0 
ส�าหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
8.5 ส�าหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 11.0 ส�าหรับ 
เงินกองทุนรวม

เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น ณ ธันวาคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 14.34 
ของสินทรัพย์เส่ียง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ร้อยละ 13.30  
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 1.04 ธนาคารเชื่อมั่นว่าสถานะเงินกองทุน
ของธนาคารเพียงพอรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 
ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยธนาคารมีนโยบายรักษาระดับเงินกองทุนให้สูงกว่า 
อัตราขั้นต�่าตามนโยบายภายในของธนาคารที่ร้อยละ 13.00 

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
กลุ่มธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 4.89 ของสินเชื่อรวม  
ณ เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับร้อยละ 5.70 ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพส�าหรับปี 2562 เป็น
จ�านวนร้อยละ 109.50 เทียบกับร้อยละ 94.06 ณ สิ้นปี 2561

64 รายงานประจ�าปี 2562



กำรบริหำรควำมเส่ียง
และปัจจัยควำมเส่ียง

1. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง

แม้ ในปีที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งภายในและภายนอกจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเติบโตไม่เป็นไปตาม 
ที่คาดหมาย ด้วยอัตราการส่งออกที่ยังคงมีแนวโน้มถดถอยจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
ที่ยืดเย้ือต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธนาคาร 

ด้วยขนาดสินทรัพย์ของธนาคารมีขนาดเล็กจึงท�าให้ธนาคารไม่สามารถรองรับความเสียหายส�าหรับลูกค้าสินค้าธุรกิจ
วงเงินสูง ดังนั้น ธนาคารจึงได้ด�าเนินการปรับแผนธุรกิจโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังลูกค้าที่มีขนาดสินเชื่อที่เล็กลง 
หรือ Micro SME และสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Finance) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน ์
ของธนาคารในการเป็น Micro Finance Bank ในประเทศไทย จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนการยกระดับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ 
คนมีบ้าน (Home for Cash) ให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักเพื่อกระจาย
ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
ดอกเบี้ยต�่าจูงใจให้ลูกค้าใช้สินเชื่อกับธนาคาร โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ไปยังพนักงานประจ�าที่มีบ้านเป็นของตนเองและต้องการลดยอดภาระ
ผ่อนสินเชื่อ ด้วยการน�าที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกัน รวมถึงต้องเป็น
ผู้ที่มีประวัติการช�าระเงินดี 

ขณะเดียวกันธนาคารยังให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
ส่วนของการสนับสนุน หรือ 2nd Line of Defense โดยเฉพาะอย่างย่ิง
โครงสร้างในการควบคุมคุณภาพสินเชื่อ ทั้งในส่วนของการปรับปรุง
นโยบายสินเชื่อ (Underwriting Policy) โครงสร้างการติดตามหน้ี  
(Collection) และความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 
Resilience Framework) ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ แผนการก�ากับดูแลความเส่ียงของธนาคารยังคงมุ่งเน้นพัฒนา 
และสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ 
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งตอบสนองความท้าทาย
ของคุณภาพสินเชื่อ ความพร้อมการตั้งส�ารองตามมาตรฐานทางบัญช ี
ฉบับใหม่ TFRS9 และแผนธุรกิจ โดยได้มีการก�าหนดกลยุทธ์การบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดรูปแบบองค์กรภายในกลุ่มงานบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน โดยผ่านคณะกรรมการ

ก�ากับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการยึด
หลักธรรมาภิบาลที่ดี มีระบบการรายงานติดตามความเสี่ยง เคร่ืองมือ
จัดการ และกระบวนการเพ่ือใช้ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม

ระบบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการส�าคัญ 4 ประการ 
ดังนี้

1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification): ภาพรวมของการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคารมีความเสี่ยงหลักส�าคัญที่สามารถจ�าแนกได้  
8 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านเครดิต 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านราคา ความเสี่ยงด้าน
การด�าเนินงาน ความเสี่ยงที่เก่ียวกับนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
ของสภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

2) การวัดความเส่ียง (Risk Measurement): วิธีการและเคร่ืองมือ 
ท่ีใช้วัดความเสี่ยง ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีสอดคล้อง
เหมาะสม

3) การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control):  
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้วยการก�าหนดความสามารถในการรับ 
ความเสี่ยง (Risk Tolerance) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
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ของธนาคาร รวมถึงการก�าหนด Trigger เมื่อถึงระดับความเสี่ยง 
ที่ใกล้ถึงเพดานความเสี่ยง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการก�าหนด
มาตรการลดความเสี่ยง

4) การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting): การรายงานความเสี่ยง 
จ�าเป็นต้องมีความสม�่าเสมอในการรายงานและมีรูปแบบที่ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจและน�าไปต่อยอดได้ง่าย ธนาคารมีการรายงาน 
ความเสี่ยงในรูปแบบ Dashboard ทั้งในระดับปฏิบัติการ 
ที่มีรายละเอียดในทุกมิติและระดับผู้บริหารที่มีการสรุปประเด็น 
ที่ครอบคลุมทุกด้าน

2.  โครงสร้างการก�ากับดูแลบริหารความเสี่ยง

หลักการส�าคัญที่ธนาคารใช้ ในการบริหารความเส่ียง คือ การจัด
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างคณะกรรมการตลอดจนคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท�างานและเอ้ือต่อการ
บริหารความเสี่ยง ภายใต้เป้าหมายการขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว  
โดยก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการธนาคาร
ท�าหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย กรอบการด�าเนินการ และมาตรฐาน
ด้านการบริหารความเส่ียงทุกประเภทของธนาคาร พร้อมก�าหนดกรอบ
ความเส่ียงและขอบเขตความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้มีระบบและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งยังมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�าหนด

คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง
ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกับกรอบการก�ากับ
ดูแลความเส่ียงของธนาคาร รวบรวมรายงานฐานะความเส่ียง ดูแลให ้
ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งทบทวน สอบทานความ
เพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
โดยรวม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารครอบคลุม 
ความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ท�าหน้าที่ดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธนาคาร ทบทวนนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง

ให้เพียงพอ ตลอดจนวางกรอบการด�าเนินการในการระบุ ประเมิน 
ดูแล และติดตามระดับความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลและติดตามหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ด�าเนินการทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมเสนอแนะและ
แสดงความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัตินโยบาย
เหล่านั้นในล�าดับต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการดูแล
ติดตามการด�าเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้ความ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการสินเชื่อ 
คณะกรรมการหลักประกัน เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน
ท�าหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงจากความเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมทั้งจัดการสภาพคล่อง 
ส่วนเกินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุด 
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินยังคงมีหน้าที่ที่ ได ้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการดูแลความเส่ียงเฉพาะด้าน
ที่เก่ียวข้องกับราคาผ่านอนุกรรมการด้านราคา

คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน กระบวนการ
ด�าเนินงานและระบบรายงานทางการเงิน เพ่ือให้ ได้ตามมาตรฐาน 
และระเบียบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน

คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินงานและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ด้วยอ�านาจอนุมัติ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร อาทิ อ�านาจการอนุมัติ
ค่าใช้จ่าย อ�านาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของธนาคาร 
โดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารยังมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเก่ียวกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมัติ

3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงท่ีส�าคัญ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ 
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แผนด�าเนินงาน และการน�าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง 
กับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้  
เงินกองทุน หรือการด�ารงอยู่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ส�าหรับการน�ากรอบการบริหารความเสี่ยงด ้านกลยุทธ ์มาใช ้ 
ในกระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบดังนี้ 1) การจัดท�าแผน 
กลยุทธ์ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 2) การติดตามผลประกอบการ 
เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 3) การประเมินผลในภาพรวม 
โดยค�านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก 4) การปรับเปลี่ยนและแก้ ไข 
แผนกลยทุธ์ เพือ่ให้สอดคล้องตามผลประกอบการและสถานการณ์ล่าสดุ  
ตลอดจนรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เสนอต่อผู้บริหาร 
และคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�าเนินงาน
ต่างๆ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้า
หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา 
ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหรือ
จงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร 
โดยความเสี่ยงด้านเครดิตครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่บนงบดุล (On Balance Sheet) เช่น  
เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ต๋ัวเงิน ตลอดจนธุรกรรมนอกงบดุล (Off  
Balance Sheet) เช่น หนังสือสัญญาค�้าประกันประเภทต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของ
สินเชื่อและระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ท่ามกลาง 
ความท้าทายจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ส่งผลให้ธนาคารได้เพ่ิมความระมัดระวังในการบริหาร 
ความเสี่ยง พร้อมทั้งยังคงด�าเนินการต่อเนื่องในการร่วมมือกับบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต

ส�าหรับหลักการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�าคัญของธนาคาร 
ประกอบด้วย
• การก�าหนดให้กระบวนการด้านสินเชื่อมีการถ่วงดุลอ�านาจ 

(Check and Balance) โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้านการตลาด 
การวิเคราะห์ความเส่ียง และผู้มีอ�านาจอนุมัติสินเช่ือ ให้แยกออก
จากกันอย่างชัดเจน

• การก�าหนดระดับอ�านาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง 
(Risk-based Authority)

• การก�าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช ้ เป ็นมาตรฐานในการอ�านวย 
สินเชื่อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ซึ่งครอบคลุม
ถึงคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เป็นต้น

• การก�าหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุ่มทรัพย์สิน
ที่จะรับเป็นหลักประกัน สภาพคล่อง และอัตราการรับหลักประกัน 
ที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต–การรายงาน
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตรับผิดชอบการน�าเสนอ
รายงาน Risk Dashboard ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ โดยรายงานดังกล่าวจะก�าหนด
ตัวชี้วัด (Risk Indicators) ท่ีส�าคัญ และมีการก�าหนดจุด Trigger 
ในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีการก�าหนดแผน Action Plan เมื่อตัวชี้วัด
ตัวใดตัวหนึ่งถึงจุด Trigger

รายงาน Risk Dashboard จะมีตัวชี้วัดที่บ่งชี้คุณภาพของสินทรัพย์ 
เช่น โครงสร้างและคุณภาพของสินทรัพย์ การกระจุกตัวด้านเครดิต 
ความเพียงพอของเงินกันส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น รวมถึง 
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง 
การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านเครดิต (Stress Testing) 
เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุน เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจ 
ไม่สามารถช�าระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ 
หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูงเกินกว่าท่ีจะยอมรับได้ 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต

ธนาคารน�าหลักเกณฑ์การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพ่ือรองรับ
กระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต ทั้ง Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อีกทั้งธนาคารยังคงด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องในการจัดท�ารายงาน Liquidity Risk Dashboard ที่มีการ
ก�าหนดตัวชี้วัด Risk Indicator และจุด Trigger ส�าหรับการติดตาม
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องในแต่ละ Risk Indicator จะมีการจัดท�าแผน 
Action Plan ในกรณีที่ตัวชี้วัดได้ถึงจุด Trigger ด้วย รายงานดังกล่าว
จะน�าเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
บริหารอย่างสม�่าเสมอ
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นอกจากนั้น นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของ
ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและกระจาย
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องและ 
แหล่งเงินทุน ในส่วนกระบวนการบริหารความเส่ียง ธนาคารก�าหนด
ให้มีการจัดระดับเตือนภัยด้านสภาพคล่อง (Management Action  
Triggers) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณให้กับผู ้บริหาร 
โดยบริหารควบคู่กับระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) 
พร้อมทัง้ได้จดัให้มแีผนรองรบัเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency  
Funding Plan) เพ่ือก�าหนดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตในตลาด ซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องของธนาคาร 

ย่ิงไปกว่านั้นธนาคารยังได้ก�าหนดให้มีตัวบ่งชี้ความผิดปกติของ 
สภาพคล่องทางการเงินในระดับสัญญาณเตือนภัยและระดับเพดาน
ความเสี่ยง โดยการก�าหนดเพดานความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity  
Risk Limits) ที่ครอบคลุมทั้งกรณีสถานการณ์ปกติ (Behavioral  
Scenario) และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stress Scenario) เพื่อสะท้อน
สภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อการบริหาร
สภาพคล่องเพ่ือรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทั่วไปและภาวะ
วิกฤตที่ไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งแผนล่วงหน้ารองรับ 
การเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ ไขปัญหา (Recovery Plan) โดยก�าหนด 
สมมติฐานที่อาจได้รับผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผู้ฝากเงิน 
ในระดับต่างๆ ก�าหนดวิธีการรองรับปัญหาสภาพคล่อง พร้อมก�าหนด
รายละเอียดการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตขึ้น
อย่างชัดเจน

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน และราคา
ตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร

หากพิจารณาตามธุรกรรมของธนาคารในฐานะธนาคารเพ่ือรายย่อย 
ซึง่ไม่มนีโยบายในการท�าธรุกรรมบญัชเีพือ่การค้า ธนาคารจะมคีวามเสีย่ง 
ด ้านตลาดจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคารที่มาจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารในระดับค่อนข้างต�่า 

รวมถึงสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารมีการกระจายอายุครบก�าหนด
ที่เหมาะสม ในส่วนของเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ ในการด�ารงสภาพคล่องตามกฎหมาย 
รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างใกล้ชิด

ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา ธนาคาร
ก�าหนดนโยบายในการท�าธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร รวมทั้ง
นโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยมีคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย
การท�าธุรกรรม การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลความเส่ียง 
เป็นรายเดือนอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ยง ด้วยการ
ก�าหนดเพดานความเสี่ยงและระดับสัญญาณเตือนภัย

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดท�ารายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ ในการ 
ติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและประเมินความอ่อนไหว 
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 
12 เดือนข้างหน้า ภายใต้สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1-2 ของรายการสินทรัพย์และหนี้สินทุกประเภทตามระยะเวลา 
อีกทั้งยังมีการจ�าลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย 
เพื่อบริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีเสถียรภาพ ไม่ว่าทิศทางดอกเบี้ย
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operation Risk)
ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด 
ความเสียหายอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ หรือความบกพร่อง 
ของกระบวนการปฏบิติังานภายใน บคุลากร ระบบงานหรอืระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้จากการด�าเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร รวมถึง 
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือ 
ถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น

ธนาคารด�าเนนิแผนงานในการปรบัปรงุขบวนการท�างาน การน�าระบบใหม่ 
มาใช ้ เ พ่ือเตรียมพร้อมกับกฎหมายคุ ้มครองข ้อมูลส ่วนบุคคล 
ที่จะมีผลบังคับใช้ ในปี 2563 นี้ ซ่ึงธนาคารได้เร่ิมวางแผนงาน รวมถึง 
การริเร่ิมจัดท�าคณะท�างานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง มีการจ้าง 
ที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถโดยตรงเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ให้กับธนาคาร 
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นอกจากนั้น ธนาคารยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดท�า
รายงาน Operation Risk Dashboard เช่นเดียวกับรายงานความเสี่ยง 
ด้านอื่นๆ ซึ่งรายงานดังกล่าวมีการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอ นอกเหนือ 
จากรายงาน Operation Risk Dashboard แล้ว ธนาคารยังคงแนวทาง 
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้

• การประเมินความเส่ียงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and 
Control Self-Assessment: RCSA) เป็นเครื่องมือที่ให้ทุกหน่วยงาน 
น�าไปใช้ ในการระบุ ประเมินความเส่ียง และประเมินประสิทธิภาพ 
ของการควบคุมความเสีย่งของตนเอง เพ่ือให้มกีารก�าหนดมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอภายในหน่วยงาน

• การจัดท�าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เป็น
เครื่องมือที่ให้ทุกหน่วยงานใช้ ในการติดตามความเส่ียง (Risk  
Monitoring) และรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) โดย KRIs 
จะท�าหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Signal)  
ที่จะช่วยให้หน่วยงานทราบถึงระดับความเส่ียงที่มีอยู่ในช่วงเวลา
หน่ึง โดยอาศัยตัวชี้วัดที่หน่วยงานก�าหนดขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่การค้นหา
สาเหตุเพื่อป้องกันและ/หรือแก้ ไข รวมถึงชี้โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง
ในอนาคต เพื่อให้ธนาคารสามารถปรับตัวและป้องกันความเสี่ยงได้
ก่อนที่ความเสี่ยงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงและส่งผลเสียต่อธนาคาร

• การจัดการข้อมูลความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจาก
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Incident and Loss Management: 
ILM) โดยการก�ากับดูแล ติดตาม ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงาน
ต่างๆ รายงานความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจาก 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�าหนดอย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบจาก 
ความเสียหายที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีการ 
น�าข้อมูลจากการรายงานมาใช้ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการยังคงครอบคลุมถึงความเสี่ยง 
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ธนาคารมีการ
จัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้ครอบคลุม 
ทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร รวมทั้งมีการทบทวน
ปรับปรุงแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ในหลายรูปแบบและมีระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น 

ตลอดจนการก�าหนดศูนย์ปฏิบัติงานส�ารองเพ่ิมขึ้นเพ่ือความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการและมั่นใจได้ว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ธนาคาร 
จะยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้า หรือคู่ค้าของธนาคารได้อย่างต่อเน่ือง 
หรืออย่างน้อยด�าเนินการได้ ใกล้เคียงกับภาวะปกติ หรือกลับสู ่ 
การด�าเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งธนาคารมีการทดสอบ
และทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้น�าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
และมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง (Regulatory Risk)
ธนาคารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากหน่วยงานราชการ 
ทีเ่ก่ียวข้อง พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงนิ ประกาศและหนงัสอืเวยีน 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์  
กฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานก�ากับและดูแลอยู่ภายใต้กลุ่มงาน
ตรวจสอบและก�ากับ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�าชี้แจงและ 
ตรวจสอบกระบวนการท�างานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ 
(Economy Risk)
ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2562 ที่มีสัญญาณ
การฟื้นตัวจากการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลกระทบให้ 
กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก 
ของธนาคารมีความสามารถในการช�าระหนี้ที่ด้อยลง ด้วยเหตุนี้ธนาคาร 
จึงตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ

แผนก�ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารยังคงมุ่งเน้นพัฒนาและสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม 
และครอบคลุมทุกด้าน รวมท้ังตอบสนองความท้าทายของคุณภาพ 
สินเชื่อและแผนธุรกิจ ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวธนาคาร 
ได้ด�าเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อของลูกค้าทั้งในระดับรายลูกค้า 
รายอุตสาหกรรม และรายพอร์ตโฟลิโอ เพื่อให้สามารถเจาะจงลูกค้า
เฉพาะบุคคลที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบและมีแนวโน้มไม่สามารถ
จัดการกับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ เพ่ือหามาตรการในการช่วยเหลือ 
ได้ทันท่วงที
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ขณะเดียวกันในภาพรวมธนาคารยังได้ด�าเนินการทดสอบความ
สามารถในการจัดการผลกระทบในสภาวะวิกฤต (Stress Test)  
เพ่ือให้ทราบถึงความแข็งแกร่งของระดับเงินทุน ระดับเงินส�ารอง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการทดสอบท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคาร
ต้องปฏิบัติตาม

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk) 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่มาพร้อม
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย ซึ่งการเข้าถึง
เทคโนโลยีดังกล่าวไม่มีข้อจ�ากัดในด้านช่องทางการเข้าถึง ด้วยวิธีการ
หรือเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น Mobile Application, Omni-channel 
เป็นต้น ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่มีความต้องการการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้เกิดช่องโหว่และ
ความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ เมื่อช่องทางในการเข้าถึงมีมากมาย 
หลากหลาย ย่อมท�าให้ช่องโหว่และความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว

ส�าหรับแผนการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
คือการน�าแผนงาน Cyber Resilience Management Framework 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแนะน�ามาปรับใช้กับธนาคาร โดยแผนงาน
ประกอบไปด้วย
1) การก�าหนดแนวนโยบาย (Governance) จากส่วนงานการก�าหนด

นโยบาย รวมถึงการแจ้งให้หน่วยงานบริหารดังกล่าวทราบถึง
สถานะของโครงการ

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Identification) ทั้งในส่วนของ  
Hardware Software และข้อมูล Database ซึ่งจะประเมินความเส่ียง
ในทุกช่วงเวลา แม้แต่ในกรณีท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว (End of Life 
or End of Support)

3) การป้องกันและการตรวจสอบ (Protect & Detection) การตรวจสอบ 
ติดตาม ทัง้โครงสร้างสถาปัตยกรรม เครือ่งมอืต่างๆ การตรวจสอบ 
ก่อนการน�าเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่มาใช้

4) การตอบสนองและแผนฟื้นฟู (Response & Recovery) แผน 
การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุหรือกรณีฉุกเฉิน

5) การจัดการผู้ ให้บริการภายนอก (Third Party Management)  
การขยายขอบเขต Cyber Resilience Framework ไปยังผู้ ให้บริการ 
ภายนอกได้จัดท�าในระดับมาตรฐานเดียวกัน

4. การด�ารงเงินกองทุน
ธนาคารตระหนกัถงึฐานะของเงนิทุนของธนาคารในฐานะเป็นภาพสะท้อน 
ถึงการมีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน รวมท้ังส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน ธนาคารจึงมีเป้าหมายที่จะด�ารง 
เงินกองทุนให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ ภายใต้ระดับความเส่ียง 
ที่ยอมรับได้และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ในการก�ากับดูแลการบริหาร 
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ 
การด�ารงเงินกองทุน

ในปัจจุบันธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกองทุนของธนาคารมีสัดส่วน 
การด�ารงเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ิมร้อยละ 14.34 ระดับ
เงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าระดับมาตรฐานสากลที่ก�าหนดไว ้
ในกฎเกณฑ์การก�ากับดแูลการบรหิารเงนิกองทุนท่ีก�าหนดไว้ทีร้่อยละ 11.0

ตารางที่ 1  เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ล้านบาท
31 ธันวาคม 

2562
31 ธันวาคม 

2561

เงินกองทุนชั้นท่ี 1  6,115.50  5,493.92 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2  478.20  412.15 

เงินกองทุนท้ังส้ิน  6,593.70  5,906.07 

อัตราส่วนเงินกองทุนรวม
ต่อสินทรัพย์เส่ียง

 14.34  15.13

 
นอกจากเงินกองทุน กลุ่มธนาคารยังคงเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน 
จากนโยบายการกันเงินส�ารองส่วนเกิน เพ่ือรองรับสภาวะความผันผวน
ในอนาคต ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคาร
ได้ริเริ่มปฏิบัตินับต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ธนาคารมีเงินส�ารองส่วนเกินทั้งสิ้น 1,041 ล้านบาท

ตารางที่ 2 ยอดเงินส�ารองตามเกณฑ์และส�ารองส่วนเกิน

ล้านบาท
31 ธันวาคม 

2562
31 ธันวาคม 

2561

เงินส�ารองตามเกณฑ์  1,671.3  1,681.4 

เงินส�ารองส่วนเกิน  1,040.9  698.0 

รวม เงินส�ารองทั้งหมด  2,712.2  2,379.4
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมี นายจ�านงค์ วัฒนเกส (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน Mr. Stephen Tirador Briones (กรรมการอิสระ) และ Mr. Gaurav Malik (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) เป็น
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทย กฎระเบียบทางการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 
3 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจความรับผิดชอบ ด้วยความ
โปร่งใสตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้ข้อคิดเห็นในประเด็น
ส�าคัญต่างๆ ต่อคณะกรรมการธนาคาร ก่อนน�าเสนอให้ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

1) พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
รวมถึงตรวจสอบประวัติหรือประสบการณ์การท�างานเพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ธนาคาร แทนต�าแหน่งกรรมการธนาคารที่ต้องออกตามวาระ
ประจ�าปี กรรมการที่ลาออกระหว่างปี รวมถึงกรรมการที่มีความรู ้
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนที่จะขอความเห็นชอบ 
ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) พจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมสอดคล้อง 
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการหรือสถานะทางการเงิน 
ของธนาคาร และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3) ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร กรรมการผู ้จัดการ และผู ้มีอ�านาจในการจัดการของ
ธนาคาร ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ  
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่มีต่อธนาคาร ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของธนาคาร 
สภาพเศรษฐกิจ อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
ในธุรกิจเดียวกัน และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4) ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจ
ธนาคาร อาทิ โครงสร้างผลตอบแทนของธนาคาร โครงสร้าง
ต�าแหน่งงานและผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน การสร้างแผนการ
สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan)

นายจ�านงค์ วัฒนเกส
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 5,156,250,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 515,625,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 5,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
500,000,000 หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ธนาคารมีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคาร 
จ�านวน 15,625,000 หน่วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย และตามที่กฎหมายและข้อบังคับธนาคารไทยเครดิต 
เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดเร่ืองการจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคารไว้ ดังนี้

“ข้อ 48. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไรจะ
กระท�ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล 
เงินก�าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเงินส�ารองต่างๆ  
ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท
มีก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้วให้รายงาน 
ให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระท�าภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น
และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล 
โซลูชั่นส์ จ�ากัด ดังนี้

“ข้อ 18. การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นส�ารอง
อย่างน้อยหน่ึงในย่ีสิบของเงินก�าไรสุทธิซึ่งบริษัทท�ามาหาได้จากกิจการ
ของบริษัท จนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนถึงหน่ึงในสิบของจ�านวนทุน
ของบริษัทหรือมากกว่านั้น” 

ผุู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 6 ล�าดับแรก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ

1. บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด 59.97

2. OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. 25.00

3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 11.83

4. นายวีรเวท ไชยวรรณ 2.36

5. นางมิจิตรา กุนารา 0.83

6. บริษัท นครปฐมการเคหะ จ�ากัด 0.01
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โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารกิจการธนาคาร ภายใต้ข้อก�าหนดตามข้อบังคับธนาคาร 
นโยบายธนาคาร และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานทางการที่เก่ียวข้อง

1.  คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารมี นายวานิช ไชยวรรณ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย 
กรรมการจ�านวน 9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค ประธานกรรมการ
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ
3. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการอิสระ
4. นายจ�านงค์  วัฒนเกส กรรมการอิสระ 
5. นายศุภชัย สุขะนินทร์* กรรมการอิสระ
6. นายกัวราฟ มาลิค** กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 นางสาวพัฒนจิตต์  วรพิสิษฐ์  เลขานุการ

*  ได้รับแต่งต้ังมีผลต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
**  ได้รับแต่งตั้งมีผลต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562
***  นายศิริชัย สาครรัตนกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที่ 26 

มิถุนายน 2562
****  นายตัน จุน-ฮง ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลต้ังแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของธนาคารมีอ�านาจและ
หน้าที่ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 31 และตามประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ซ่ึงแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก และหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร
1. ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานของธนาคาร ติดตามฐานะ และ 

ผลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
น�าข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับฐานะและการด�าเนินงานของธนาคาร 
ทุกด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ

2. ก�าหนดขอบเขตการมอบอ�านาจแก่กรรมการ อนุกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ธนาคารระดับต่างๆ ในเรื่องเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก่อภาระผูกพัน 
การซื้อขายทรัพย์สิน และการท�านิติกรรมต่างๆ ในระดับที่เหมาะสม 
และรัดกุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร ผู้มี 
ส่วนได้เสีย และประชาชน

3. ดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยกรรมการผู้จัดการต้องน�าเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ในประกาศและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหนังสือเวียนต่างๆ  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทันทีที่ ได้รับจากทางการ 
และต้องรายงานเก่ียวกับการกระท�าความผิดในข้อกฎหมาย หรือ
ระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม�่าเสมอ โดยกรรมการต้องเร่งหาทางแก้ ไขมิให้เกิด 
การกระท�าผิดอีกต่อไป

4. จัดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารท�าการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้สินเชื่อ 
และภาระผูกพันต่างๆ น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม�่าเสมอ และในกรณีท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาต้องก�าหนด
แนวทางการแก้ ไข รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�า

5. ติดตามผลการตรวจสอบค�าสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และรายงานต่างๆ ของผู้สอบบัญชีภายนอก ตลอดจนผู้ตรวจสอบ
กิจการภายในทุกครั้ง รวมถึงก�าชับให้มีการปฏิบัติตามค�าสั่งการ
หรือแก้ ไขข้อผิดพลาดอย่างเคร่งครัด

6. ศึกษาและท�าความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ในฐานะกรรมการ ตามท่ีบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติก�าหนด
แนวความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
บริษัทจ�ากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายแพ่ง 
พาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กฎหมาย ประกาศ และหนังสือเวียน 
ที่เก่ียวข้องที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต

7. ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร 
รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทางการด�าเนินงาน แผนงาน 
และงบประมาณของธนาคารตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
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8. ก�ากับควบคุมดูแลให้มีการบริหารงานตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธผิล เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. จัดให้มีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรม 
ทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

10. ติดตามการด�าเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อให ้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการด�าเนินกิจการตามกฎหมาย 
และนโยบายที่วางไว้

11. ดูแลฝ่ายจัดการให้สามารถจัดการงานของธนาคาร และแต่งต้ัง 
ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือบริหารงานภายในธนาคาร

12. ดู แลให ้ฝ ่ายจัดการรายงานเ ร่ืองส�าคัญของธนาคารต ่อ 
คณะกรรมการธนาคาร

หน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�าหนดนโยบาย กระบวนการ และควบคุมการ

บริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 
ด้านตลาดและการลงทุน ด้านสภาพคล่อง ด้านการปฏิบัติงาน 
ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ์ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารต้อง 
ท�าหน้าที่อนุมัตินโยบายและทบทวนกลยุทธ์ การปฏิบัติจริง รวมถึง 
นโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

2. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจน 
การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ที่ได้แต่งต้ังขึ้น

3. ดูแลให้ธนาคารก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการให้สินเชื่อและการลงทุน 
แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับธนาคาร

4. ดแูลให้มกีระบวนการในการจดัส่งรายงานจากผูส้อบบญัชภีายนอก  
และข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการของธนาคารต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยฝ่ายจัดการของธนาคารอาจต้องชี้ แจงต ่อ 
คณะกรรมการธนาคารหากกระบวนการจัดส่งรายงานเกิดความ 
ล่าช้ามาก

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

6. ดูแลให้มีกระบวนการจัดส่งข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
ได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติตาม
อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

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

ประกาศ และจัดท�าหนังสือมอบอ�านาจแจ้งแก่บุคคลภายนอก 
ที่เก่ียวข้อง

8. ก�าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 
ของจ�านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี

9. แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและ 
ความจ�าเป็นของธนาคาร เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ เช่น คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

2.  คณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ ประธาน
2. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการ
3. นายจ�านงค์ วัฒนเกส กรรมการ
 นายรงค์ หิรัญพานิช เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคาร ให้มีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอและถูกต้องครบถ้วน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ของธนาคารให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารของธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิชย์ ค�าส่ัง 
และค�าแนะน�าของธนาคารแห่งประเทศไทย

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและส่งเสริม 
ให้พนักงานที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการ 
ในการบริหารความเสี่ยง

5. พิจารณาคัดเลือก ก�าหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และเสนอแต่งต้ัง
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร พร้อมทั้งให้สิทธิความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

6. อนุมัติและทบทวนแผนงานของหน่วยงานด้านการตรวจสอบและ
ก�ากับตลอดจนนโยบายและกฎบัตร

7. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการตรวจสอบและ
ก�ากับ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือให้ค�าแนะน�าหรือ
ปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน
ของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร

8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเก่ียวกับรายการ 
ท่ีเ ก่ียวโยงกับผู ้บริหาร หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสและครบถ้วน

9. ดูแลงานด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตาม 
ที่คณะกรรมการธนาคารได้ ให้ความเห็นชอบ
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10. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย รวมทั้งพิจารณา 
ผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของผู ้บริหารหน่วยงาน 
ด้านตรวจสอบและก�ากับ

11. ก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลังของหน่วยงานด้านตรวจสอบและ
ก�ากับ

12. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

13. รายงานต่อคณะกรรมการของธนาคาร เพื่อด�าเนินการปรับปรุง
แก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข ้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท�าที่ทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของสถาบัน
การเงินและหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ หากคณะกรรมการ 
ของธนาคารหรอืผูบ้ริหาร ไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรับปรุงแก้ไขภายใน 
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะต้องเปิดเผยการกระท�าดังกล่าวไว้ ในรายงานประจ�าปีและ
รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

14. ปฏิบติังานอืน่ทีค่ณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นชอบร่วมกัน เช่น สอบทานนโยบายการบริหารทางการเงิน 
การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ของผู ้บริหาร และสอบทานรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อ
สาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด

15. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 
ตามวาระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารประกอบด้วย กรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน 
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายจ�านงค์ วัฒนเกส* ประธาน
2. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการ
3. นายกัวราฟ มาลิค กรรมการ
 นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ
* ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีผลต้ังแต่วันที่ 
27 มิถุนายน 2562

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน 

และผลประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง 
โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยได้ในกรณีที่มีการร้องขอ

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารง
ต�าแหน่งต่างๆ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
2.1 กรรมการของธนาคาร
2.2  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบอ�านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ 
ของธนาคาร

2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดแูลให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของธนาคารได้รบัผลตอบแทน 

ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร โดย
กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน 
ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ที่ได้รับมอบหมาย

4. ดูแลให้คณะกรรมการของธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบ 
ท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างธนาคาร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไป

5. ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการธนาคารและ 
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�าปี โดยต้องค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น รวมถึงให้ความส�าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

6. เป ิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา 
การก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส ประธาน 
2. นายกัวราฟ มาลิค กรรมการ
3. นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ เลขานุการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 75



หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ให้ค�าแนะน�าคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการก�ากับดูแล

ความเสี่ยงของธนาคาร
2. ดูแลให้ผู ้บริหารระดับสูงและผู ้บริหารสูงสุดหน่วยงานบริหาร 

ความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3. ดู แลให ้กลยุทธ ์ ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล ่อง 
เพ่ือรองรับความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคาร มีความสอดคล้องกับ 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ

4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของนโยบาย 
ตลอดจนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และระดับ 
ความเสีย่งทีย่อมรบัได้อย่างน้อยปีละครัง้หรอืเมือ่มีการเปลีย่นแปลง 
ที่มีนัยส�าคัญ โดยคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงควรมี 
การหารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของ 
ธนาคารครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการด�าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถงึฐานะความเส่ียง ประสทิธภิาพ 
การบริหารความเส่ียง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ที่ค�านึงถึงความเส่ียง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส�าคัญ  
และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

6. ให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายหรือ 
ตามกฎเกณฑ์ที่ทางการก�าหนด

คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน 
และผู้บริหาร 7 ท่าน ดังนี้
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน 
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา รองประธาน
3. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
4. นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
5. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
6. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ

7. นายคริสโตเฟอร์ ชาน กรรมการ
8. นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
9. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
 นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�านาจให้คณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กลั่นกรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบาย น�าเสนอ 

คณะกรรมการธนาคาร
2. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุทธ์  

แผนธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. ควบคุมการด�าเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบที่ธนาคารก�าหนด
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามกรอบอ�านาจที่คณะกรรมการ

ธนาคารก�าหนด
5. พจิารณาอนมุติัการกู้ยืมหรือการออกตราสารเพือ่การระดมเงนิทนุ 

ระยะยาวส�าหรับการประกอบกิจการ
6. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 

และค่าใช ้จ ่ายเพื่อการลงทุนในวงเงินตามที่คณะกรรมการ 
ธนาคารก�าหนด

7. พิจารณาอนุมัติ ขั้ นตอนและ วิธีปฏิบั ติ ในการด�า เนินงาน 
ของธนาคาร

8. พิจารณาด�าเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
2 ท่าน และผู้บริหาร 7 ท่าน ดังนี้
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา รองประธาน
3. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
4. นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
5. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
6. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
7. นายคริสโตเฟอร์ ชาน กรรมการ
8. นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
9. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
 นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ 

การบรหิารความเสีย่งให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของธนาคาร เพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเส่ียง 
โดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมความเส่ียงด้านต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง 
ด้านปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

2. ก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความเส่ียง 
ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติ
งานและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด โดยพิจารณาอนุมัติ
กระบวนการติดตามความเสี่ยงและจัดให้มีมาตรการป้องกันแก้ ไข 
และควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ก�ากับให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

4. ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Risk Management) ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด และ 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
(IT Compliance) เพ่ือให้เกิดความมัน่คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี  
พร้อมรบัมอืกับภยัคุกคามทางเทคโนโลยี และภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร

5. ก�ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลการบริหารความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ปัญหา หรือเหตุการณ์ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง หรือส่งผล 
กระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร

6. พิจารณาอนุมัติกรอบการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

7. พิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product)
8. พิจารณาอนุมัติการออกกรอบโครงการผลิตภัณฑ์ (Product  

Program) ใหม่ การทบทวนและการต่ออายุกรอบโครงการผลติภัณฑ์  
(Product Program) ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่น  
ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก เงินลงทุน และการระดมทุน

9. รายงานต่อคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ 
ในสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก�าหนด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง 

10. ดูแลทรัพยากรที่ใช้ ในการบริหารความเส่ียงให้เพียงพอ เช่น 
บุคลากรในหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

ควบคุมความเส่ียง การปรับปรุงระบบงานเพ่ือให้รองรับการบริหาร
ความเสี่ยง ฯลฯ

11. แต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งด�าเนินการจัดท�า  
วิเคราะห์ข้อมลู หรอืการอืน่ใดภายใต้กรอบอ�านาจของคณะกรรมการ  
เพื่อสนับสนุนการท�างาน

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว และได้อนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาและ 
ด�าเนินการในหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในธนาคารให้มีความรวดเร็ว 
คล่องตัว และรองรับการด�าเนินกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร ปัจจุบัน
ประกอบด้วย 10 คณะกรรมการ ดังนี้

• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินประกอบด้วย
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา รองประธาน
3. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
4. นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
5. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
6. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี กรรมการ
7. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
8. นางสาวอารีรัตน์ เอกโกศล กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ เ ก่ียวกับความเสี่ยง 

ด้านตลาดและกลยุทธ์ในการบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน 
และระดับความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง 

2. ก�าหนดแนวทางการบริหารโครงสร้างของงบดุลเพื่อสนับสนุน
การด�าเนินงานให้ ได้ตามเป้าหมาย เช่น ก�าหนดอัตราส่วน 
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ระดับของเงินสดและเงินลงทุน องค์ประกอบ  
และโครงสร้างของเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก

3. ก�าหนดวิธีในการค�านวณหาต้นทุนเงินให้สินเชื่อ (Loan Transfer 
Pricing) ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุน เงินทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และด�าเนินงาน ก�าไรที่ต้องการ รวมถึงค่าธรรมเนียมและการยกเว้น 
ค่าธรรมเนียม และก�าหนดแนวทางเลือกในการใช้อัตราดอกเบี้ย
คงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4. ก�าหนดแผนการลงทุน ขนาดของพอร์ตโฟลิโอ สัดส่วน และติดตาม
ผลตอบแทนในการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท การกระจายตัว 
ของอายุหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ แผนระดมเงินประจ�าป ี
และแผนเงินทุนฉุกเฉิน
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5. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกลั่นกรองการลงทุนและการซื้อขาย
ตราสารหนี้ในวงเงินตามที่คณะกรรมการก�าหนด 

6. พิจารณาอนุมั ติ  และ/หรือกลั่นกรองวงเงินกู ้ยืมระหว ่าง 
สถาบันการเงินในวงเงินตามที่คณะกรรมการก�าหนด 

7. พิ จารณาก� าหนดโครงสร ้ าง อัตราดอกเบี้ ยที่ ใ ช ้ อ ้ า ง อิ ง 
ของธนาคารทั้งส�าหรับสินเชื่อและเงินฝาก

8. พิจารณากลั่นกรองการกู้ยืมและระดมเงินระยะยาว (เกินกว่า 1 ปี) 
ของธนาคารต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือขออนุมัติ

9. ก�าหนดแนวทางการบริหารเพื่อให ้สัดส ่วนเงินกองทุนต ่อ 
สินทรัพย ์ เสี่ยงเพียงพอในการด�าเนินงานและขยายธุรกิจ 
ตามแผนการที่วางไว้

10. ก�าหนดสมมติฐานและแบบจ�าลอง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจ 
เกิดขึ้นในภาวะที่ ไม่ปกติและจัดท�ารายงานผลลัพธ์ที่ ได้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธนาคาร 
เพื่อก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

11. พิจารณาอนุมัติการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Product  
Program) ของบริการด้านเงินฝากหรือการระดมทุนอ่ืน 
ของธนาคารให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า และสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ และ/หรือพิจารณาการทบทวน ต่ออายุ หรือ
ยกเลิกผลิตภัณฑ์ (Product Program) ของบริการด้านเงินฝาก
หรือการระดมทุนอื่นของธนาคารที่ไม่ตอบสนองกับความต้องการ
ของลูกค้า

12. พิจารณากลั่นกรองการออกผลิตภัณฑ ์ ใหม ่ของบริการ 
ด้านเงินฝาก หรือการระดมทุนผ่านตราสารทางการเงินอ่ืน 
ของธนาคาร ให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าและสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในทางธุรกิจ 
กลยุทธ์ และความเสี่ยงในการออกผลิตภัณฑ์

13. พิจารณาอนุมัติขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ด้านสภาพคล่องในกรณีเกิดวิกฤต

14. พิจารณาวางแผนและอนุมั ติการคัด เ ลือกบริษัท จัดการ 
และผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนที่ธนาคารจะพิจารณาเป็นตัวแทนขาย 
รวมทั้งกลั่นกรองข้อตกลง เงื่อนไข และสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

15. แต ่ง ต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือคณะท�างานชุดใดชุดหนึ่ ง 
เพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

• คณะอนุกรรมการอัตราดอกเบ้ียประกอบด้วย
1. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา ประธาน
2. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ รองประธาน
3. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ

4. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
 นางสาวอารีรัตน์ เอกโกศล เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาก� าหนดโครงสร ้ างอัตราดอกเบี้ ย ท่ี ใช ้ อ ้ า งอิ ง 

ของธนาคารทั้งส�าหรับสินเชื่อและเงินฝาก
2. ก�าหนดสมมติฐานและแบบจ�าลองเพ่ือประเมินความเส่ียง 

ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ ไม่ปกติ และจัดท�ารายงานผลลัพธ์ที่ ได้ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธนาคาร 
เพื่อก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

3. พิจารณาอนุมัติขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ด้านสภาพคล่องในกรณีเกิดวิกฤต

4. พิจารณา อนุมัติ และสั่งการในการด�าเนินการแก้ ไขวิกฤต 
ด้านสภาพคล่อง การติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ การจัดหา 
ก�าลังเจ้าหน้าที่ หรืออุปกรณ์สนับสนุนตามท่ีได้รับแจ้ง และ 
จัดแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งการรายงาน 
และประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงาน ผู ้บริหาร ประชาชนท่ัวไป 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ

5. ก�าหนดให้มีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ
ต่อเนื่องด้านสภาพคล่องเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. แต ่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะท�างานชุดใดชุดหนึ่ง 
เพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

• คณะกรรมการ IT Steering ประกอบด้วย
1. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา ประธาน
2. นางสิริพร อ�าพันวงษ์ กรรมการ  
3. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
4. นายคริสโตเฟอร์ ชาน กรรมการ
5. นายศราวุธ เศวตณรงค์ กรรมการ
6. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
7. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี กรรมการ
 นายวิศิษฐ์ ธนวณิชย์กุล เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ 

แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติการ
2. ก�าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับระบบงาน IT
3. พิจารณาและจัดหาซอฟต์แวร ์ ให ้สอดคล ้องกับธุรกิจและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด
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4. ติดตามและควบคุมการท�างานของ Outsource ด้าน IT ให้เป็น 
ไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

5. ติดตามความคืบหน้าโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ

6. ก�าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เก่ียวกับระบบงาน 
และฐานข้อมูล

7. แต่งตัง้คณะท�างานหรอืมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ด�าเนินการ 
ภายใต้กรอบอ�านาจของคณะกรรมการ เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ที่ เ ก่ียวข ้องของระบบงานต่างๆ รวมทั้งด�าเนินการบริหาร 
ความปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศ 

8. ก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
โครงสร้างด้านการบริหารความปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศ 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ตามข้อก�าหนดของ ISO/IEC27001

9. ด�าเนินการอื่นตามที่คณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมอบหมาย

• คณะกรรมการจัดซ้ือประกอบด้วย
1. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย ประธาน
2. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ รองประธาน
3. นายคริสโตเฟอร์ ชาน กรรมการ
4. นายศราวุธ เศวตณรงค์ กรรมการ
5. นายศิริพงศ์ ทรัพยาคม กรรมการ
 นางสาวสุวรรณี มณีธัญธร เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ด�าเนินการเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง และให้มีอ�านาจ 

แต่งต้ังคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการ 
ตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการจัดหา

2. ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการจัดหา
3. รายงานการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้กรรมการผู้จัดการทุกเดือน

• คณะกรรมการตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีใช้ ในการด�าเนินงาน 
 ของธนาคารประกอบด้วย
1. ผู้บริหารที่ท�าหน้าที่ดูแลงาน
 ด้านบัญชีการเงิน ประธาน
2. ผู้อ�านวยการ
 สังกัดบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการ
3. ผู้อ�านวยการ
 สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

4. ผู้อ�านวยการ
 สังกัดกฎหมายและประเมินหลักทรัพย์ กรรมการ
5. ผู้อ�านวยการ สังกัดบัญชีและภาษี กรรมการ
6. ผู้อ�านวยการ หน่วยงานที่ใช้ทรัพย์สิน 
 หรือหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
 ทรัพย์สินที่ตัดจ�าหน่าย กรรมการ 
 ผู้อ�านวยการ สังกัดธุรการ กรรมการและเลขานุการ
 ผู้อ�านวยการ สังกัดตรวจสอบ ผู้สังเกตการณ์

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการขออนุมัติตัดช�ารุด 

จ�าหน่าย โอน ให้เช่า บริจาค ท�าลาย ทรัพย์สินที่ใช้ ในการด�าเนินงาน 
ของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด

2. พจิารณาก�าหนดราคาสดุท้ายของ “ทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน”  
ที่ต้องการจะตัดจ�าหน่ายฯ

3. เป็นพยานในการตัดช�ารุด จ�าหน่าย โอน ให้เช่า บริจาค ท�าลาย 
ทรัพย์สินท่ีใช ้ ในการด�าเนินงานของธนาคารที่ มี มูลค ่าสูง 
หรือมีจ�านวนมาก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

4. รายงานให้คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบทุกสิ้นเดือนท่ีมีรายการ 
ตัดจ�าหน่ายฯ

5. ใช้มติของที่ประชุมเสียงข้างมากซึ่งต้องไม่ต�่ากว่า 2 ใน 3 
ของผู้เข้าร่วมประชุม

• คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 1 ประกอบด้วย
1. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย ประธาน
2. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
3. นางสาวณธษา สุระชีวะกฤต กรรมการ    
4. นายโกวิทย์ ลี้ศิริสรรพ์ กรรมการ
5. นายสรายุทธ์ สุขพลอย กรรมการ
 นายสมชาย รวีเรืองรอง เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อทุกประเภท ยกเว้น

การออก Product Program ใหม่ การทบทวนและการต่ออายุ 
Product Program

2. ก�าหนดระเบียบปฏิบัติการให้สินเชื่อทุกประเภท
3. ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและแนวทางการแก้ ไขหนี้ที่มีปัญหา
4. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกลั่นกรองวงเงินระหว่างสถาบันการเงิน 

ในวงเงินตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด เพ่ือใช้ ในการ
บริหารสภาพคล่อง
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5. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกลั่นกรองสินเชื่อทุกประเภท และการ 
แก้ ไขหนี้ที่มีปัญหาในวงเงินตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด

6. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ เพิ่มหรือ
ลดวงเงินสินเชื่อ ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อ 
ที่ได้อนุมัติไปแล้ว

7. พิจารณาประเภททรัพย์สินที่รับเป็นหลักประกัน และก�าหนดสัดส่วน
การให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน

8. พิจารณาคุณภาพพอร์ตโฟลิโอในภาพรวม
9. ติดตามยอดการอนุมัติสินเชื่ออย่างสม�า่เสมอ เพื่อน�ามาปรับเปลี่ยน 

กลยุทธ์การให้สินเชื่อ 
10. แต่งต้ังบุคคลและมอบหมายอ�านาจในการอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 

กว่าอ�านาจของคณะกรรมการ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ธนาคารก�าหนด

• คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2 ประกอบด้วย
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
5. นางสาวณธษา สุระชีวะกฤต กรรมการ
6. นายโกวิทย์ ล้ีศิริสรรพ์ กรรมการ
7. นายสรายุทธ์ สุขพลอย กรรมการ
 นายสมชาย รวีเรืองรอง เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกลั่นกรองสินเชื่อทุกประเภท และการ 

แก้ ไขหนี้ที่มีปัญหาในวงเงินตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด
2. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกลั่นกรองวงเงินระหว่างสถาบันการเงิน 

ในวงเงินตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด เพื่อใช้ ในการ
บริหารสภาพคล่อง

3. พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ เพิ่มหรือลด 
วงเงินสินเชื่อ ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้สินเช่ือ 
ที่ได้อนุมัติไปแล้ว

4. พิจารณาคุณภาพพอร์ตโฟลิโอในภาพรวม
5. ติดตามยอดการอนมุติัสนิเช่ืออย่างสม�า่เสมอ เพ่ือน�ามาปรบัเปล่ียน 

กลยุทธ์การให้สินเชื่อ 

• คณะกรรมการปรับโครงสร้างหน้ีประกอบด้วย
1. นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต ประธาน
2. นายโชดก ธีระวิกสิต กรรมการ
3. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี กรรมการ
4. นางสาวประทานพร ปีตะนีละวัต กรรมการ
5. นายนิพนธ์ เอี่ยมสอาด กรรมการ
6. นางอมรรัชต์ โชติรสนิรมิต กรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ล่อ กรรมการ
 นางสุนทรี แพนสมบัติ เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติการผ่อนปรนเง่ือนไขการช�าระหนี้ หรือการปรับ

โครงสร้างหนี้ในวงเงินรวมตามที่ก�าหนดไว้ ในระเบียบหรือประกาศ
ธนาคาร

2. พิจารณาการขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์สินเชื่อ เพ่ิมหรือลด
วงเงินสินเช่ือ และการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืนๆ เช่น การลด
หรือขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อ การเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบี้ย 
การเพ่ิมหรือลดอัตราการผ่อนช�าระ เป็นต้น ทั้งนี้ ในวงเงินรวม 
ไม่เกินตามระเบียบหรือประกาศที่ก�าหนด

3. พิจารณาการประเมินทบทวนวงเงินของบัญชีที่อยู ่ในระหว่าง 
การปรับโครงสร้างหนี้ และในกระบวนการของหน่วยงานเก็บเงิน
และเร่งรัดหนี้สิน

4. ก�าหนดราคาซื้อและขายสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย ์
จากการขายทอดตลาด

5. รายงานสรุปผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. มอบหมายบุคคลรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติการผ่อนปรน

เงื่อนไขในการช�าระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ในวงเงินไม่เกิน
กว่าอ�านาจของคณะกรรมการ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ธนาคารก�าหนด

7. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย
 
• คณะกรรมการหลักประกันและคณะอนุกรรมการหลักประกัน
 อีก 2 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการหลักประกันประกอบด้วย
1. นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา ประธาน
2. นายสมชาย รวีเรืองรอง กรรมการ
3. นายวิวรรธน์ ตั้งก่อสกุล กรรมการ
4. นายสรพงษ์ ตันสกุล กรรมการ
5. นายเฉลิมพล มโนขันธ์  กรรมการและเลขานุการ
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. จัดท�าและน�าเสนอนโยบายและวิธีปฏิบัติในการประเมินมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
2. ก�าหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบริษัทประเมินภายนอก ตลอดจน

ทบทวนผลงานของผู้ประเมินภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา หรือผลการตีราคา 

หลักประกัน
4. จัดท�ารายงานรายเดือน สรุปผลการประเมินรับราคาหลักประกัน

เพื่อน�าเสนอคณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการธนาคาร
ทราบ

5. พิจารณาทบทวนราคาหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก�าหนด

6. พิจารณาด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะอนุกรรมการหลักประกันชุดท่ี 1 ประกอบด้วย
1. นายวิวรรธน์ ตั้งก่อสกุล ประธาน
2. นายเฉลิมพล มโนขันธ์ กรรมการ
3. นายสมยศ แสงมณีเสถียร กรรมการ
4. นายวัชรพล ปานเปรม กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ภู่เจริญ กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติราคาประเมินหลักประกัน หรือทบทวนราคา 

หลักประกันที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
2. จัดท�ารายงานรายเดือน สรุปผลการประเมินรับราคาหลักประกัน 

น�าเสนอคณะกรรมการหลักประกัน
3. ด�าเนินการตามที่คณะกรรมการหลักประกันมอบหมาย

คณะอนุกรรมการหลักประกันชุดท่ี 2 ประกอบด้วย
1. นายฉัตรชัย ภู่เจริญ ประธาน
2. นายวัชรพล ปานเปรม กรรมการ
3. นางนันทวดี นาแสวง กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ศรีทองค�า กรรมการ
5. นายสัญญลักษณ์ บุญสังข์ กรรมการ
6. นายอนุสรณ์ เวศอุรัย กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติราคาประเมินหลักประกัน หรือทบทวนราคา 

หลักประกันที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
2. จัดท�ารายงานรายเดือน สรุปผลการประเมินรับราคาหลักประกัน 

น�าเสนอคณะกรรมการหลักประกัน
3. ด�าเนินการตามที่คณะกรรมการหลักประกันมอบหมาย

• คณะกรรมการแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจต่อเนื่องประกอบด้วย
1. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา ประธาน
2. นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
5. นายศราวุธ เศวตณรงค์ กรรมการ
6. นายคริสโตเฟอร์ ชาน กรรมการ
7. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
8. นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนา กรรมการ
9. นางสาวณธษา สุระชีวะกฤต กรรมการ
10. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
 นางสาวจุฑารัตน์ ชอนชล เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ของธนาคาร พร้อมทัง้จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด�าเนนิงาน  
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร

2. พิจารณาความเสี่ยงในการบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจและ
การควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง

3. พิจารณากลั่นกรองการก�าหนดธุรกรรมงานที่ส�าคัญ การประเมิน
ความเส่ียง และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการหยุดชะงักของ
ธุรกรรมงานที่ส�าคัญ พร้อมทั้งก�าหนดระยะเวลาหยุดด�าเนินการ
ที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์การเรียกคืนการด�าเนินงานให้กลับสู่ภาวะ
ปกติที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกรรม

4. พิจารณากลั่นกรองแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ของธนาคารและงบประมาณ

5. พิจารณาและประกาศใช้แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ของธนาคาร

6. พิจารณา อนุมัติ และสั่งการเลือกสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง 
ในการด�าเนินการแก้ ไขวิกฤต ตรวจสอบสถานการณ์ จัดหา 
ก�าลังเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์สนับสนุนตามที่ได้รับแจ้ง และจัดแบ่ง 
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ความรับผิดชอบให้ผู ้เก่ียวข้อง เช่น การรายงานต่อธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหากมีการหยุดการให้บริการของธุรกรรมงาน 
ที่ส�าคัญ เป็นต้น

7. ก�าหนดให้มีการทดสอบแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
และการประเมินผลการทดสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

8. พิจารณาการทบทวน ปรับปรุงแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนือ่งให้รองรบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง รวมทัง้ก�าหนด 
ให้มีการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน

9. แต่งต้ังคณะท�างานชุดย่อย หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ด�าเนินการภายใต้กรอบอ�านาจตามความเหมาะสม

3.  กรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วม
ในการบริหารงาน หรือไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือไม่มี
ลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเก่ียวกับ 
การด�าเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการอิสระต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของธนาคาร บริษัทในกลุม่ธรุกิจทางการเงนิของธนาคาร บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที ่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร

(3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีน 
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของธนาคาร

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ 
ให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง 
พฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญา 
มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร หรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ 
ท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมและให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น 
ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็น 
ผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย ผู ้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ ้นส่วนของส�านักงาน 
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ 
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากธนาคาร บริษัทย่อย บรษัิทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู ้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของผู้บริการ 
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการ
ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เก่ียวกับการด�าเนินงานของธนาคาร

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม
วรรคหนึ่ง (1) ถึงเก้า (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของธนาคาร บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  
(Collective Decision) ได้

ในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระรายใดของธนาคาร 
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับธนาคาร  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุม 
ของธนาคาร

กรรมการอิสระของธนาคาร มีจ�านวน 4 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
2. นายจ�านงค์ วัฒนเกส
3. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
4. นายศุภชัย สุขะนินทร์

4. ค่าตอบแทนของกรรมการ

4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานต้ังแต่ระดับต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการขึ้นไป โดยมีการจัดการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการก�ากับการท�างานของธนาคาร ค�านึงถึง 

ผลประกอบการของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจน 
ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก�าหนด

4.2 การจ่ายค่าตอบแทน
 4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ส�าหรับกรรมการ ก�าหนดเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายให้กรรมการที่ด�ารง
ต�าแหน่ง ดังนี้
• ประธานกรรมการธนาคาร 
• ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได ้แก ่  

คณะกรรมการตรวจสอบ
2) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้แก่กรรมการตามจ�านวนครั้ง

ที่เข้าร่วมประชุม
3) เงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายบ�าเหน็จ 

กรรมการ ดังนี้
• ธนาคารต้องมีผลก�าไรจากการประกอบการ และ
• ธนาคารต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
ก�าหนดเป ็นจ�านวนแน ่นอนวางเป ็นหลักเกณฑ ์
และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป

ส�าหรับพนักงานต้ังแต่ระดับต�าแหน่งผู้อ�านวยการขึ้นไป 
ประกอบด้วย เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส หรือเงินรางวัล 
และค่าใช้จ่ายประจ�าเดือน ได้แก่ ค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าน�้ามัน  
ค่าโทรศัพท์

4.2.2  ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร 
ก�าหนด ได้แก่ 
• ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าที่พัก / ค่าพาหนะส�าหรับการเดินทาง 

ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ
• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�าปี 

ประกันชีวิต
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ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่น
ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 
เป็นเงินรวม 4,575,000 บาท

รายช่ือ
คณะ

กรรมการ
คณะเจ้าหน้าท่ี

บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ

ก�ากับ
ความเสี่ยง รวม

1. นายวานิช ไชยวรรณ - - - - - -

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

3. นายธีระพล ปุสสเด็จ 360,000 - 750,000 - - 1,110,000

4. นายจ�านงค์ วัฒนเกส 330,000 - 100,000 - - 430,000

5. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส 360,000 - 260,000 45,000 150,000 815,000

6. นายศุภชัย สุขะนินทร์ 180,000 - - - - 180,000

7. นายกัวราฟ มาลิค 150,000 - - - 60,000 210,000

8. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย - - - - - -

9. นายวิญญู ไชยวรรณ - - - - - -

10. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา - - - - - -

11. นายศิริชัย สาครรัตนกุล 150,000 - 140,000 75,000 - 365,000

12. นายตัน จุน-ฮง 180,000 - - 45,000 40,000 265,000

รวม 2,910,000 - 1,250,000 165,000 250,000 4,575,000

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

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในปี 2562 

ประเภท จ�านวนคน จ�านวนเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน 3 56,658,108.40

เงินสมทบเข้ากองทุน
 ส�ารองเลี้ยงชีพ

2 2,700,000

เงินสมทบเข้ากองทุน
 ประกันสังคม

2 18,000

รวม 3 61,376,108.40

ตารางแสดงผลตอบแทนพิเศษในปี 2562

ประเภท จ�านวนคน จ�านวนเงิน (บาท)

ผลตอบแทนพิเศษ 6 2,100,000

รวม 6 2,100,000

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีหุ้น / หุ้นกู้ ในปี 2562

ประเภท จ�านวนคน จ�านวนเงิน (บาท)

หุ้น / หุ้นกู้ - -

รวม - -
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ตารางแสดงค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินในปี 2562 

ประเภท จ�านวนคน จ�านวนเงิน (บาท)

ประกันชีวิต 4 14,400

รวม 4 14,400

 
5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไทยเครดิต  
เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นให้ความส�าคัญในการบริหารงาน 
และด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส บนพื้นฐานของ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิด “Everyone Matters  
ใครไม่เห็น เราเห็น” โดยจัดให้มีนโยบาย มาตรการ และระบบงาน 
ในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมดูแล  
ติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงาน ตลอดจนการทบทวนความเหมาะสมในนโยบายและแนวทาง
ที่เก่ียวข้อง

ลูกค้า : ธนาคารพร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับธุรกิจลูกค้าอย่างม่ันคงและ
ย่ังยืน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์และ 
ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเน้นการให้บริการ
ที่รวดเร็ว พัฒนากระบวนการให้บริการ และการอนุมัติสินเชื่อ 
ที่ ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน เพราะธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
ทกุกลุม่เป้าหมายอย่างแท้จริง ส่งผลให้ลูกค้ามัน่ใจในคุณภาพและสามารถ 
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงรักษาความสัมพันธ์อันดี 
กับลูกค้าเสมอมา

ผู้ถือหุ้น : ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่สร้างการเติบโตทัง้ผลประกอบการทีด่สีูก่ารขบัเคลือ่นธรุกิจ 
อย่างมั่นคงและย่ังยืน

พนักงาน : ธนาคารมีนโยบายด้านการพัฒนาอบรมความรู้ ความ
สามารถของพนักงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจ

สูงสุด รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ 
ได้รับผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ 
ในการปฏบิติังาน ภายใต้การสร้างบรรยากาศในการท�างานเสมอืนบคุคล 
ในครอบครัวเดียวกัน

คู่ค้า : ธนาคารให้ความส�าคัญกับการแสวงหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์
ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันการด�าเนินงาน 
ของธนาคารให้ประสบผลส�าเร็จ พร้อมต้ังมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต 
และเที่ยงธรรมต่อคู ่ค้า โดยมุ ่งท�าธุรกิจร่วมกับคู่ค้าในระยะยาว 
และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้ี : ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมี 
ต่อเจ้าหนี้ ด้วยการควบคุมดูแลให้มีการช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับ 
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�าหนดเวลา ทั้งยังปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด และจะด�าเนินงาน
เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในความสามารถในการช�าระหนี้และฐานะทางการเงิน
ของธนาคาร

หน่วยงานก�ากับดูแล : ธนาคารมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจภายใต้การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ/หรือข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด

สังคม : ธนาคารยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจการด�าเนินกิจการด้วย
จริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดย่อม 
ให้สามารถเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง อันเป็นส่วนส�าคัญ
ในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม : ธนาคารด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึง
ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม ทั้งเยาวชนและพนักงานธนาคารทั้งองค์กร  
ด้วยความมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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6.  การประชุม

รายช่ือ
คณะกรรมการ

ธนาคาร
คณะเจ้าหน้าท่ี

บริหาร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา และก�าหนด

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ก�ากับความเสี่ยง

1. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค 12/12 - - - -

2. นายธีระพล ปุสสเด็จ 12/12 - 13/13 - -

3. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส 12/12 - 13/13 3/3 5/5

4. นายจ�านงค์ วัฒนเกส 11/12 - 5/6 - -

5. นายศุภชัย สุขะนินทร์ 6/6 - - - -

6. นายกัวราฟ มาลิค 5/5 - - - 3/3

7. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย 12/12 - - - -

8. นายวิญญู ไชยวรรณ 12/12 12/12 - - 5/5

9. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา 11/12 11/12 - - 4/5

10. นายศิริชัย สาครรัตนกุล 5/5 - 7/7 3/3 -

11. นายตัน จุน-ฮง 6/6 - - 3/3 2/2

7.  จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการฝึกอบรมมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมต่อบุคลากรทุกระดับของธนาคารอย่างชัดเจน เพื่อ
เสริมสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจ พร้อมสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้อุตสาหกรรมทางการเงินของธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยบุคลากรทุกระดับมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว ้
อย่างเคร่งครดั ทัง้ในส่วนทีพ่งึปฏิบติัต่อธนาคาร ลกูค้า สงัคม และบคุลากร 
ในองค์กรดังนี้
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ 

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ และนโยบายระเบียบงาน 
ของธนาคารอย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน  
(Anti-corruption Policy) และนโยบายการปฏิบัติงานการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม 
การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

• มีส่วนร่วมในการป้องกันและหลีกเล่ียงการกระท�าอันน�ามาซ่ึงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยึดมั่นในมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ และความระมัดระวัง
รอบคอบอย่างเต็มความสามารถ

• เก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูล
อันเป็นความลับเพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบแก่ตนเองหรือ
ผู้อื่น

8.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารก�าหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมาตรการบริหาร
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

8.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารก�าหนดให้มีแนวทางการควบคุมติดตามและรายงานการท�า 
ธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซื้อขาย เช่า ให้เช่า 
ทรัพย์สินใดๆ ของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยพฤติการณ ์
มีการใช้ข้อมูลภายในของธนาคารเพ่ือการได้เปรียบหรือแสวงหา 
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

8.2  การท�าธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือและผู้มีผลประโยชน ์
 เก่ียวข้อง

8.2.1 ห้ามมิให้มีลักษณะการถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาคาร
ไปยังบุคคลที่เก่ียวข้องในการท�ารายการระหว่างธนาคาร
กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ และบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง
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8.2.2  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เป็นผู้ที่มีส่วน 
ได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ในธุรกรรมระหว่างกัน

8.2.3  ก�าหนดให ้ ธุรกรรมระหว ่างกลุ ่มบริษัทในเครือและ 
ผู้มีผลประโยชน์เก่ียวข้องที่มีข้อตกลงทางการค้าไม่เป็น
ไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปต้องผ่านการเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการ 
ธนาคาร

8.3  การรับและให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ
ธนาคารก�าหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการด�ารง
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกระดับ
ต้องไม่ติดสินบน น�าเสนอผลตอบแทน หรือเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใด 
ซึ่งไม่เหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อมกับลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน  
หรือบุคคลที่สาม เพ่ือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการใช้วิจารณญาณ 
ที่เป็นกลางในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการกระท�าในหน้าที่
ของผู้อื่น หรือท�าให้ ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ

9.  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ธนาคารให้ความส�าคัญกับระบบควบคุมภายใน ด้วยการก�าหนดเป็น 
นโยบายหลักในการสร้างระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ 
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
ย่ิงขึ้น เนื่องจากธนาคารตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในที่ดี และ
เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการปฏิบัติงานในทุกส่วนของธนาคาร 
ซ่ึงน�าไปสู่ผลประกอบการที่ดีและความเจริญก้าวหน้าของธนาคาร 
ให้มีความย่ังยืน โดยสาระส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่ธนาคาร
ได้ก�าหนดไว้มีดังนี้

1.  การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับขนาด
ของธนาคารและเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ

2.  คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ของกลุ ่มตรวจสอบและก�ากับ ตลอดจนท�างานใกล้ชิดกับ 
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซึ่งเน้นการพิจารณาความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน การก�ากับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของทางการ และทบทวนสอบทานนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร

3.  ธนาคารได้ ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง 
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายงานบริหาร 

ความเสี่ยงท่ีมีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ และติดตาม 
ให้ธนาคารมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการ 
ก�าหนด โดยมีการรายงานเ ร่ืองจากการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�า

4.  ธนาคารมีระเบียบการปฏิบัติงานที่ก�าหนดอ�านาจตลอดจน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ รวมถึง 
กระบวนการควบคุมในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยม ี
การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติออกจากกัน  
เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและเพ่ือการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม และมีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามได้อย่างไม่ผิดพลาด

5.  ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ก�าหนด และให้สามารถแก้ ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญได้อย่าง
ทันท่วงที รวมถึงสามารถให้ข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์ 
มีความถูกต้องครบถ้วนต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

6.  กลุ ่มตรวจสอบและก�ากับมีหน้าที่ตรวจสอบและก�ากับการ 
ปฏิบัติงานของธนาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามฐาน
ความเส่ียงของงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบาย
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เป็นแนวทางในการก�ากับและตรวจสอบ  
โดยกลุ่มตรวจสอบและก�ากับมีความอิสระในการปฏิบัติงาน 
จากฝ่ายจัดการ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

10. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ธนาคารให้ความส�าคัญกับความโปร่งใสในการด�าเนินงาน ด้วยการ 
มอบหมายให ้มีการก�ากับตรวจสอบและก�ากับการปฏิบั ติงาน 
ของธนาคาร ภายใต้กฎเกณฑ์และนโยบายระเบียบปฏิบัติของธนาคาร 
โดยก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วน
และโปร่งใส เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ัวไปของธนาคาร รายงานข้อมูล 
ทางการเงิน ข้อมูลการด�ารงเงินกองทุนตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ซ่ึงมี
การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tcrbank.com 
และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Media) พร้อมทั้งเปิดเผย
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
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ในรายงานประจ�าปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของธนาคารเช่นเดียวกัน

11. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการท�าความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้า พร้อมมุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและ 
ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร โดยได้จัดต้ัง 
ทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
และมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ให้บริการสอบถามข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ และรองรับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนจัดให้มีการ 
น�าข้อเสนอแนะของลูกค้าจากการสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ
มาปรับปรุงพัฒนาบริการและกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ ์
ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันธนาคารยังได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ของธนาคารผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, Chat, Website  
และเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ได ้อย ่างทั่วถึง ธนาคารจึงได ้พัฒนาทีมงานเพ่ือติดต่อลูกค้า 
ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และส่งมอบประสบการณ ์
ไร้รอยต่อในทกุช่องทางการให้บรกิาร รวมถึงมทีมีงานในการประสานงาน 
รักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับธนาคารต่อไป

12. การรับเรื่องร้องเรียน
ธนาคารมีแนวทางการด�าเนินงานที่ยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ 
และโปร่งใส โดยได้จัดต้ังฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่างๆ ซึ่งลูกค้า
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร สาขา และ 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โดยเจ้าหน้าท่ีจะต้องสามารถรับเร่ือง 
ได้ทันที แม้เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
และไม่ท�าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นจึงแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการด�าเนินการ

นอกจากนั้น ทางธนาคารยังมีการก�าหนดจรรยาบรรณ / บทบาทหน้าที่
ของพนักงานทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน 
ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ คู่มอืการปฏบิติังานทีเ่ก่ียวข้อง  
พร้อมทั้งมีกระบวนการด้านวินัยและมีระเบียบในการลงโทษพนักงาน 
ที่กระท�าความผิดอย่างจริงจัง ด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึง 
ส่งเสริมให้มีการสอดส่องดูแลการกระท�าผิดผ่านการมีส่วนร่วม 
ของทุกคนในองค์กร

13. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดสรรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของ 
แต่ละหน่วยงานต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงมีความรู้ด้านธุรกิจการเงินและธุรกิจอื่นๆ  
อันจะเอ้ืออ�านวยต่อการบริหารและเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ
ของธนาคาร ทั้งคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท�างาน 
ของผู้บริหารและกรรมการของธนาคาร

นอกเหนือจากการจัดท�าแผนธุรกิจในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
ของทุกปี ธนาคารยังได้จัดท�าแผนด้านบุคลากรควบคู่กันในช่วงเวลา
ดังกล่าว ท้ังแผนระยะส้ัน 1 ปี และแผนระยะยาว 3-5 ปี โดยมุ่งเน้น 
การด�าเนินการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับความต้องการ
ในด้านคุณภาพและปริมาณ พร้อมก�าหนดโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร 
และบุคลากรท่ีจะรองรับแผนธุรกิจ

ส�าหรับในปัจจุบันธนาคารมีพนักงานจ�านวน 3,089 คน (วันที่ 30 
กันยายน 2562) โดยโครงสร้างและจ�านวนของพนักงานจะเพิ่มข้ึนตาม
การขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งธนาคารได้ก�าหนดคุณสมบัติของพนักงาน 
ในการคัดเลือกบุคลากร ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่เก่ียวข้อง

ด้านการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรในระดับบริหารจะมีการสรรหา
ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีธนาคารได้ก�าหนดไว้ เช่น การสรรหาจาก
พนักงานภายใน การสรรหาจากภายนอกโดยใช้หน่วยงานการสรรหา
ของธนาคาร รวมถึงการสรรหาผ่านผู ้ ให้บริการด้านการสรรหา
จากภายนอก และมีการด�าเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ ์
ซึง่พิจารณาคณะผูท้�าการสมัภาษณ์ให้เหมาะสมกับระดบัและความส�าคัญ 
ของต�าแหน่งงานที่ท�าการสรรหา รวมถึงมีการตรวจสอบประวัติ 
ผ่านระบบและหน่วยงานต่างๆ อย่างโปร่งใส เพื่อให้ ได้ผู้บริหารที่มีความรู้  
ความสามารถ และมีความเหมาะสมต่อการบริหารงานให้แก่ธนาคาร
ต่อไป

ส่วนการสรรหาพนักงานในระดับบริหารระดับต้นลงมาถึงระดับ
ปฏิบัติงาน ทางธนาคารจะสรรหาโดยใช้หน่วยงานภายใน มีการสอบ
สัมภาษณ์และทดสอบวัดความรู้และทัศนคติของพนักงาน ด้วยการใช้
แบบทดสอบที่ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกธนาคาร และ
มีการตรวจสอบประวัติผ่านระบบและหน่วยงานต่างๆ อย่างโปร่งใส 
เพื่อให้ ได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมต่อ 
การท�างานให้แก่ธนาคารต่อไป โดยธนาคารยังได้มกีารก�าหนดคุณสมบติั 
ท่ีไม่พึงประสงค์หรือลักษณะต้องห้ามในการเป็นพนักงานของธนาคาร
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ไว้ ในข้อบังคับการท�างานของธนาคาร เพ่ือใช้เป็นข้อก�าหนดในการ 
คัดเลือกพนักงานของธนาคารอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมงานกับธนาคาร ธนาคาร 
จะมีระบบการก�าหนดเป้าหมายการท�างานประจ�าปี (KPI) และมีระบบ 
การประเมินผลงานประจ�าปี (Performance Appraisal) อย่างชัดเจน 
เพื่อใช้ ในการประเมินผลงานและการก�าหนดค่าตอบแทน รวมถึงการ
วางแผนการเติบโตของพนักงานในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม แม้ธนาคารได้พยายามก�าหนดปัจจัยด้านความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานให้ตรงกับงานท่ีต้องการแล้ว  
หากแต ่ ธุรกิจการ เงินการธนาคารและ เทคโนโลยี ในป ัจจุบัน 
มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นทางธนาคารจึงเล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญของการพฒันาคุณภาพของทรพัยากรบคุคลอย่างต่อเนือ่ง  
ด้วยการจัดท�างบประมาณและก�าหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการฝึกอบรม 
และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจะมีทั้งรูปแบบการฝึกอบรม
ภายในห้องเรียน (Classroom Training) การอบรมด้วยระบบเทคโนโลยี 
(e-Learning) และการรับผิดชอบโครงการพัฒนาต่างๆ (Special  
Project Assignments) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ  
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการท�างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่วางไว้เป็นหลักสูตรที่จัดเตรียมให ้
ส�าหรับพนักงานทุกระดับต�าแหน่งงานและครอบคลุมหัวข้อในด้านต่างๆ 
ที่จ�าเป็น ซึ่งมีทั้งหลักสูตรที่ธนาคารพัฒนาขึ้นและการส่งพนักงาน 
เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้า การสร้างบุคลิกภาพ 
ที่ดี และวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถท�างานร่วมกับ 
ผู ้อื่นได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักและแนวทางการด�าเนินงานของธนาคาร

ขณะเดียวกันธนาคารได้อนุมัติการใช้แผนการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อรองรับการเติบโตและทดแทนอัตราก�าลังของผู ้บริหาร 
จากธุรกิจของธนาคารที่เติบโตอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลให้เกิด 
ภาวะขาดแคลนผู้บริหารในอนาคต โดยทางธนาคารได้ด�าเนินการปรับใช้ 
แนวคิดกระบวนการ Session C ซึ่งมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ 
ในการสร้างผู้น�าและวาง Succession Plan ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย 
ในการพัฒนาผู้น�าท่ีมีศักยภาพ โดยการวาง Succession Plan 
ได้ครอบคลุมในส่วนของพนักงานระดับบริหารต้ังแต่ระดับผู้อ�านวยการ 

อาวุโสขึ้นไป (SVP) เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มน�ามาใช้ประกอบในการบริหารงานบุคคลของธนาคาร
ได้ ในปี 2563 เป็นต้นไป

14. นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ
ธนาคารสนับสนุนให้มีการพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ก�าหนดนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณของธนาคาร / คู่มือจรรยาบรรณ 
พนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นกรอบในการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยและการปฏิบัติงานส�าหรับบุคลากร 
ของธนาคาร ด้วยความยึดม่ันในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

1. จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับลงนามและยอมรับปฏิบัติตาม
คู่มือจรรยาบรรณของธนาคารและคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน 
ตลอดจนให้การอบรมหัวข้อธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ 
ให้กับพนักงานใหม่ทุกเดือน

2. ก�าหนดให้คู่มือจรรยาบรรณของธนาคารมีสาระส�าคัญ เรื่อง 
การก�ากับดูแลโดยรวมดังนี้
2.1 จัดให้พนักงานทุกระดับมีความรู ้ความเข้าใจความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง 
ของธนาคาร ตลอดจนหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังาน

2.2  จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อท�า
หน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์อย่าง
เป็นอิสระ พร้อมทั้งจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ 
ให้กับหน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม

2.3  จดัให้มีการบรหิารจดัการพร้อมท้ังแนวทางแก้ไขและมาตรการ 
ป้องกันภายใต้กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

2.4  จัดให้มีข ้อบังคับในการปฏิบัติงานที่มีการก�าหนดโทษ 
ทางวินัยต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามความ
เหมาะสมของผลกระทบและลักษณะการกระท�าความผิด 
ด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

3. จัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการด้านการ 
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และนโยบาย 
ต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) สามารถปฏิบัติได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม
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คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 
ของธนาคารโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบาย
การบัญชีที่ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและเหมาะสม ตามหลักความระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

รำยงำนควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง  
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก�ากับการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์และการก�ากับดูแลที่ เหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการเงิน 
มีความถูกต้องครบถ้วน แสดงให้เห็นฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือให้เชื่อมั่น
ได้ว่าธนาคารมีฐานะมั่นคงและสามารถป้องกันความเส่ียงที่เกิดจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ ไม่ปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น 

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันอย่าง 
ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ธนาคารได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใส เพียงพอ และเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ
ธนาคารส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. นายธีระพล ปุสสเด็จ   ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการตรวจสอบ
3. นายจ�านงค์ วัฒนเกส  กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายรงค์ หิรัญพานิช ผู้อ�านวยการอาวุโส ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 ธนาคารได้แต่งตั้ง นายจ�านงค์ วัฒนเกส ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 แทน  
นายศิริชัย สาครรัตนกุล ที่พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 
ที่ระบุ ไว ้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ก�าหนดโดย 
คณะกรรมการธนาคาร ท้ังนี้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อ 
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน ผลงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีดังนี้

1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ�างวดครึ่งปีและ
ประจ�าปี ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรอง
ทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูล ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล 
ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในเร่ืองการสอบบัญชี 
การพิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญและแผนในการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอ

2. ระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และได้ก�ากับดูแลการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีและได้ดูแล
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจน 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบยังท�างานใกล้ชิดกับผู้ตรวจสอบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน) และผู้สอบบัญชี

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนก�ากับการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ประจ�าปีและติดตามงานการก�ากับการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ธนาคารปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดต่างๆ ของทางการ

4. ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารความเส่ียง
ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงของธนาคารในด้าน
ต่างๆ มีความเหมาะสมและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามที่
คณะกรรมการธนาคารก�าหนด
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5. รายการท่ีเก่ียวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณา โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องเพยีงพอ และเป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูล 
กิจการที่ดี

6. ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของธนาคาร  
โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ  
และความเพียงพอของทรัพยากรรวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระ  
ส�าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชนีัน้ ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรบัผดิชอบ 
ของผู ้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีส�านักงานอื่น 
ที่เทียบได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร
ประจ�าปี 2562 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อ 
คณะกรรมการธนาคาร เพือ่น�าเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตัง้ โดย 
ได้จดัท�าความเหน็และข้อเสนอแนะน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลและสอบทานตามประเด็นต่างๆ 
ข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร 
มีนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร 
ความเสี่ยงที่ เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและมีกระบวนการ
ตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจน 
มีการสอบทานสินเชื่อและก�ากับการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตาม
นโยบายที่ธนาคารก�าหนด และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ 
ของทางการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูล 
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่า
รายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบ ุ
ข้างต้นเมื่อจัดท�าแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่ม ี
สาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารหรือกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร 
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและขอให้ท�าการแก้ ไข

ความรับผิดชอบของผู ้บริหารและผู ้ มีหน ้าท่ี ในการก�ากับดูแล 
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวม 
และงบการ เงิน เฉพาะธนาคาร เหล ่ านี้ โดยถูกต ้องตามที่ ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว ่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรือข้อผิดพลาด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มธนาคาร”) และของเฉพาะธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย  
จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและ 
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ 
ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้ 
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของกลุ่มธนาคาร
และธนาคาร ตามล�าดบั ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการด�าเนนิงานรวม 
และผลการด�าเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและ 
กระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข ้าพเจ ้า ได ้ปฏิบั ติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบ 
ของผู ้สอบบัญชีต ่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มธนาคารและธนาคารตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้  ข ้าพเจ้าเชื่อว ่าหลักฐานการสอบบัญช ี
ที่ข ้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดง 
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู ้บริหาร 
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารและธนาคาร
ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามต้ังใจทีจ่ะเลกิกลุ่มธนาคาร
และธนาคาร หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่อง 
ต่อไปได้

ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารและธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได ้ความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า 
ได ้ ใช ้ดุลยพินิจและการสัง เกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ 
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ ไม ่พบข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต 
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริต 
อาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  
การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิ
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารและธนาคาร

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และ 
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
การด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคัญทีเ่ก่ียวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อความสามารถของกลุ่มธนาคารและธนาคารในการด�าเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี 
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ ในรายงานของผู ้สอบบัญชี 
ของข้าพเจ้า  โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  
ข ้อสรุปของข้าพเจ ้าขึ้นอยู ่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได ้ รับ 
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มธนาคาร
และธนาคารต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการ 
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง 
ตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็นต ่องบการเงินรวม  
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มธนาคาร ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง 
ที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

(อรพินท์ สินถาวรกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 9441

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)

สินทรัพย์

เงินสด  473,622  550,920  473,622  550,920 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7  4,415,607  4,273,434  4,415,607  4,273,434 

เงินลงทุนสุทธิ 8  1,693,603  1,532,422  1,693,603  1,532,422 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 9  -  -  150,000  100,000 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 10

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  50,916,142  44,770,044  50,916,142  44,770,044 

   ดอกเบี้ยค้างรับ  283,999  241,881  283,999  241,881 

   รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  51,200,141  45,011,925  51,200,141  45,011,925 

   หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10.4, 11  (2,470,964)  (2,124,790)  (2,470,964)  (2,124,790)

   หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 12  (241,326)  (254,542)  (241,326)  (254,542)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  48,487,851  42,632,593  48,487,851  42,632,593 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 13  158,337  66,801  158,337  66,801 

อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 14  366,123  320,051  365,841  320,051 

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ 15  161,930  151,429  153,566  147,555 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16  269,942  185,422  269,942  185,276 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 17, 27  467,056  320,588  466,379  320,802 

รวมสินทรัพย์  56,494,071  50,033,660  56,634,748  50,129,854 

(นายวิญญู ไชยวรรณ) (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
กรรมการ กรรมการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สิน

เงินรับฝาก 18, 27  47,193,495  42,036,743  47,324,746  42,132,879 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 19  1,135,121  811,443  1,135,121  811,443 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  58,716  90,257  58,716  90,257 

ประมาณการหนี้สิน 20  125,739  87,876  125,739  87,876 

หนี้สินอื่น 21, 27  978,431  730,926  976,608  730,401 

รวมหน้ีสิน  49,491,502  43,757,245  49,620,930  43,852,856 

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 22

 ทุนจดทะเบียน  

  หุ้นสามัญ 515,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  5,156,250  5,156,250  5,156,250  5,156,250 

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 

  หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  5,000,000  5,000,000   5,000,000   5,000,000 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ   36,208  20,745  36,208  20,745 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว

  ทุนส�ารองตามกฎหมาย 24  100,843  64,787  100,843  64,787 

 ยังไม่ได้จัดสรร  1,865,518  1,190,883  1,876,767  1,191,466 

รวมส่วนของธนาคาร  7,002,569  6,276,415  7,013,818  6,276,998 

รวมส่วนของเจ้าของ  7,002,569  6,276,415  7,013,818  6,276,998 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ  56,494,071  50,033,660  56,634,748  50,129,854 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิญญู ไชยวรรณ) (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
กรรมการ กรรมการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)

รายได้ดอกเบี้ย 31  5,867,624  4,951,102  5,867,624  4,951,102 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 27, 32  (1,023,405)  (900,963)  (1,023,690)  (901,132)

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ  4,844,219  4,050,139  4,843,934  4,049,970 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 27  418,553  299,141  418,553  299,141 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  (272,236)  (175,869)  (272,236)  (175,869)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 33  146,317  123,272  146,317  123,272 

ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  (92)  (138)  (92)  (138)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 34  623  1,735  623  1,735 

รายได้จากการด�าเนินงานอ่ืน ๆ 27  145,807  58,963  152,288  59,303 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  5,136,874  4,233,971  5,143,070  4,234,142 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

   ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 28  2,024,523  1,626,908  2,024,523  1,626,908 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 28  6,975  6,910  6,975  6,910 

   ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร และอุปกรณ์  423,526  341,566  423,526  341,566 

   ค่าภาษีอากร  194,651  162,777  194,651  162,777 

   อื่น ๆ 27  345,305  277,924  340,981  277,366 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ  2,994,980  2,416,085  2,990,656  2,415,527 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 35  1,253,662  854,155  1,253,662  854,155 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  888,232  963,731  898,752  964,460 

ภาษีเงินได้ 36  177,780  192,621  177,634  192,767 

ก�าไรส�าหรับปี  710,452  771,110  721,118  771,693 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
	 ในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  1,365  (2,722)  1,365  (2,722)

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในก�าไร
 หรือขาดทุนในภายหลัง 36  (273)  544  (273)  544 

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
 ในภายหลัง  1,092  (2,178)  1,092  (2,178)

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
	 ในภายหลัง

ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ของพนักงาน
 ที่ก�าหนดไว้ 20  299  4,561  299  4,561 

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในก�าไร
 หรือขาดทุนในภายหลัง 36  (60)  (912)  (60)  (912)

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
 ในภายหลัง  239  3,649  239  3,649 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้  1,331  1,471  1,331  1,471 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  711,783  772,581  722,449  773,164 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิญญู ไชยวรรณ) (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
กรรมการ กรรมการ
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของธนาคาร  710,452  771,110  721,118  771,693 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -  -  -  - 

ก�าไรส�าหรับปี  710,452  771,110  721,118  771,693 

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของธนาคาร  711,783  772,581  722,449  773,164 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -  -  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  711,783  772,581  722,449  773,164 

ก�าไรต่อหุ้น 37

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  1.42  1.54  1.44  1.54 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)  1.38  1.50  1.40  1.50 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิญญู ไชยวรรณ) (นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
กรรมการ กรรมการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 101

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  888,232  963,731  898,752  964,460 

รายการปรับกระทบก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้	
	 เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  103,570  79,419  103,540  79,419 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  1,257,857  831,133  1,257,857  831,133 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น  9,021  6,135  9,021  6,135 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน  42,730  26,729  42,730  26,729 

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  2,374  1,861  2,374  1,861 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  14,371  1,860  14,371  1,860 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้  8,905  16,887  8,905  16,887 

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญส่วนของลูกหนี้ที่โอนขาย  (22,121)  -  (22,121)  - 

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์  464  1,421  464  1,421 

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย  8,859  80  8,859  80 

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์  (31)  10  (31)  10 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  (623)  (1,735)  (623)  (1,735)

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ�าหน่ายสุทธิ  (17,732)  (6,569)  (17,732)  (6,569)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  (4,844,219)  (4,050,139)  (4,843,934)  (4,049,970)

เงินสดรับดอกเบี้ย  5,800,534  4,898,544  5,800,534  4,898,544 

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย  (805,104)  (939,490)  (805,389)  (939,659)

รายได้เงินปันผล  (43)  (34)  (43)  (34)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (212,463)  (196,955)  (212,463)  (196,955)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
 ในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงาน  2,234,581  1,632,888  2,245,071  1,633,617 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพ่ิมข้ึน)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (142,604)  411,328  (142,604)  411,328 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  (7,057,781)  (5,723,915)  (7,057,781)  (5,723,915)

ทรัพย์สินรอการขาย  (100,395)  (3,167)  (100,395)  (3,167)

สินทรัพย์อื่น  (152,881)  (97,342)  (152,329)  (97,556)

หน้ีสินด�าเนินงานเพิ่มข้ึน	(ลดลง)

เงินรับฝาก  5,010,745  4,198,194  5,045,860  4,294,330 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  323,678  (288,087)  323,678  (288,087)

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  (31,541)  11,985  (31,541)  11,985 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน  (6,943)  (1,743)  (6,943)  (1,743)

หนี้สินอื่น  129,831  69,580  128,822  69,181 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  206,690  209,721  251,838  305,973 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบี้ย  24,589  25,478  24,589  25,478 

เงินสดรับจากเงินปันผล  43  34  43  34 

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย  (3,860,050)  (2,351,931)  (3,860,050)  (2,351,931)

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป  (250)  (113)  (250)  (113)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายและไถ่ถอนเงินลงทุนเผื่อขาย  3,718,839  2,304,163  3,718,839  2,304,163 

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (50,000)  (100,000)

เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์  (131,383)  (119,752)  (131,148)  (119,752)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์  32  68  32  68 

เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน  (35,808)  (37,597)  (31,191)  (33,849)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน  (283,988)  (179,650)  (329,136)  (275,902)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)
2562

(พันบาท)
2561

(พันบาท)

เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  (77,298)  30,071  (77,298)  30,071 

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  550,920  520,849  550,920  520,849 

เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  473,622  550,920  473,622  550,920 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด:

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  1,365  (2,722)  1,365  (2,722)

 ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มข้ึนจากการรับช�าระหนี้ 13 160,304  36,571  160,304  36,571 

 เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง (958)  (836)  (1,028)  (836)

 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนลดลง  (6,632)  (4,162)  (6,512)  (4,287)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

1. ข้อมูลท่ัวไป

 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทจ�ากัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513  
และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการด�าเนินการ
จัดต้ังธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2549 และได้เปิดด�าเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่  
18 มกราคม 2550 โดยได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิมชื่อ “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จ�ากัด (มหาชน)”  
เป็น “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)”

 ส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่อาคารไทยประกันชีวิต เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 บริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุดและบริษัทใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริษัท วี.ซี. สมบัติ จ�ากัด และบริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล 
ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

 ธุรกิจหลักของธนาคารคือ การให้บริการทางการเงินภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย บริษัทย่อย 
ของธนาคารจัดต้ังเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ 
แสดงรายการตามข้อก�าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เร่ือง การจัดท�าและ 
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มธนาคาร ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารได้ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (“TAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง รายละเอียดของนโยบาย 
การบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 (ด)
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 กลุ ่มธนาคารประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสม ซึ่งผลกระทบของการถือปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานฉบับนี้เป็นครั้งแรกส�าหรับสัญญาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ไม่มีสาระส�าคัญต่อก�าไรสะสม ณ วันที่ 
1 มกราคม 2562  ดังนั้น กลุ่มธนาคารจึงไม่ได้ปรับปรุงก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  และไม่ปรับปรุงข้อมูลที่น�าเสนอในปี 2561 
ซึ่งได้เคยรายงานไว้ตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลของ 
TFRS 15 จะไม่ถูกน�ามาใช้กับข้อมูลเปรียบเทียบ

 นอกจากนี้ กลุ่มธนาคารไม่ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดท�า 
งบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ที่เก่ียวกับการด�าเนินงานของกลุ่มธนาคารได้เปิดเผย 
ในหมายเหตุข้อ 38

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�าเนินงานของกลุ่มธนาคาร ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือให้ 
แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารญาณและการประมาณการและข้อสมมติ 
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มธนาคาร ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

	 ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

 ข้อมูลเก่ียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญที่จะส่งผล
ให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระส�าคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

 
 หมายเหตุข้อ 5 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
 หมายเหตุข้อ 11 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 หมายเหตุข้อ 16 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 หมายเหตุข้อ 20 ประมาณการหนี้สิน
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3. นโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ

 นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มธนาคาร”) 

	 บริษัทย่อย			

 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มธนาคาร การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มธนาคารเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 
ผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้น และมีความสามารถในการใช้อ�านาจเหนือกิจการนั้นท�าให้เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มธนาคาร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มธนาคารวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

 การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มธนาคารที่ไม่ท�าให้กลุ่มธนาคารสูญเสียอ�านาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจ้าของ

	 การสูญเสียการควบคุม	

 เมื่อกลุ่มธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ ่มธนาคารตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึง 
ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เก่ียวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก 
การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่สูญเสียการควบคุม 

	 การตัดรายการในงบการเงินรวม	

 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มธนาคาร รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการ 
ระหว่างกิจการภายในกลุ่มธนาคาร ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม     
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(ข)  เงินตราต่างประเทศ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนาคารโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่เกิดรายการ

 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตรา 
แลกเปล่ียน ณ วันนั้น

 สินทรัพย์และหนี้สินที่ ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น 
สกุลเงินที่ใช้ ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น แต่ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
จากการแปลงค่าของตราสารทุนที่ถือไว้เผื่อขายจะรับรู้เข้าก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(ค)  เงินสด

 เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บของกลุ่มธนาคาร  

(ง) เงินลงทุน 

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

 ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าแสดงในมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุน 
จากการตีราคาหลักทรัพย์ ได้บันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มธนาคารต้ังใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบ
ก�าหนดแสดงในราคาทุนตัดจ�าหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอน 
ของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
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 ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก�าหนด 
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลง 
ที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ  
ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�าหน่าย 
เงินลงทุนจะรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของโดยตรงเข้าก�าไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่ม ี
ดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�าหรับเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

 ตราสารหนี้ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้อ่ืนที่ออกจ�าหน่ายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
มูลค่ายุติธรรมค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงินอื่น
แล้วแต่กรณี

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน 
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเป็นก�าไรหรือขาดทุนในก�าไรหรือขาดทุน 
หรือแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท

	 การรับรู้รายการ

 รายการซื้อขายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่ช�าระราคา (Settlement date)

	 การจ�าหน่ายเงินลงทุน

 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 ในกรณีที่กลุ่มธนาคารจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที่จ�าหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู ่
ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
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(จ) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 

 เงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อแรกเริ่มท�าสัญญารอตัดบัญชี

 เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น

 รายได้รอตัดบัญชีแสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

(ฉ) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�าหนดให้ธนาคารพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายบัญชีหรือ 
รายลูกหนี้ก็ ได้ โดยธนาคารเลือกพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ กล่าวคือ ธนาคารพิจารณาจัดช้ัน 
สินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รายหนึ่งในระดับคุณภาพที่ต�่าสุดของลูกหนี้รายนั้น กรณีที่ไม่สามารถแยกวัตถุประสงค์การกู้ยืมได้และต้ังค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�าเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก�าหนด

 ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้ันต�่าตามหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และเรื่อง แนวนโยบายการประเมินราคา 
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช�าระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อหรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของ 
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย โดยอาศัยประสบการณ์ในการ 
พิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ

 ธนาคารพิจารณากันเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้ันต�่าตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดส�าหรับผลต่างของ 
ยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับ 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ค�านึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืม

 การตัดจ�าหน่ายหนี้สูญกระท�าตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

 หนี้สูญที่ได้รับคืนบันทึกเป็นรายได้จากการด�าเนินงานอื่นในก�าไรหรือขาดทุน
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(ช) การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา

 ธนาคารใช้วิธีในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการช�าระหนี้ การลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับ  
และการรับโอนสินทรัพย์

 ธนาคารบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการช�าระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย  
(ถ้ามี) หรือมูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า

 ในกรณีที่เป็นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการช�าระหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้ค�านวณจาก 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และบันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการ 
ปรับโครงสร้างหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดการปรับโครงสร้างหนี้

 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

(ซ) ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพย์สินรอการขายนอกจากรถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าที่ต�่ากว่าระหว่างราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงถือตาม 
ราคาประเมินล่าสุดสุทธิจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย

 รถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าที่ต�่ากว่าระหว่างจ�านวนเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับและภาษีมูลค่าเพิ่มที่น�าส่งกรมสรรพากรแล้วหรือมูลค่ายุติธรรม
ของรถดังกล่าวสุทธิจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขาย โดยมูลค่ายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้

 ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายเกิดการด้อยค่า ธนาคารจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายทั้งจ�านวน

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เมื่อมีการจ�าหน่ายโดยแสดงรวมอยู่ในรายได้จากการด�าเนินงานอื่นในก�าไร 
หรือขาดทุน

(ฌ) อาคาร และอุปกรณ์

	 การรับรู้และการวัดมูลค่า

	 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร

 อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
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 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง 
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อม 
จะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการร้ือถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�าหรับเครื่องมือ 
ที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของอุปกรณ์

 ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญ 
แยกต่างหากจากกัน 

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญช ี
ของอาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน

	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มธนาคารจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง 
น่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการซ่อมบ�ารุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น 
เป็นประจ�าจะรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ค่าเสื่อมราคา

 ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ 
เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

 อาคาร 25  ปี
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 - 10  ปี
 เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 5  ปี
 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3 - 5  ปี
 ยานพาหนะ 5  ปี

 กลุ่มธนาคารไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง 
ตามความเหมาะสม
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(ญ) สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่กลุ ่มธนาคารซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุน 
จากการด้อยค่าสะสม

 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่กลุ่มธนาคารซื้อมาและมีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ 
ระบุได้ที่เก่ียวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นจะรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ค่าตัดจ�าหน่าย	

 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน โดยเร่ิมตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์
นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3 - 10  ปี

 วิธีการตัดจ�าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม 
ความเหมาะสม 

(ฎ) สิทธิการเช่า

 สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ซึ่งแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะ
การเงิน

 การตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 3 - 20 ปี

 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ ในก�าไรหรือขาดทุน 
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(ฏ) สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้โอนสู่ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน 
การปรับค่าเช่า

(ฐ) การด้อยค่า

 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มธนาคารได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้
จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�าหรับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอน หรือยัง 
ไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่า 
ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน 

 เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย ์
ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์
หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน 

	 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนถือไว้จนกว่าจะครบก�าหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ค�านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับเงินลงทุนเผื่อขาย ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด 
ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน  
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืนจะพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเก่ียวข้องด้วย
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	 การกลับรายการด้อยค่า

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพ่ิมขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เคยรับรู ้ ในก�าไรหรือขาดทุน ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุน 
ตัดจ�าหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 
 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงาน 

ว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ ในการค�านวณ 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 โครงการสมทบเงิน

 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างาน 
ให้กับกิจการ

	 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มธนาคารจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ 
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสด
เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

 การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้นั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�าทุกปี  
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

 ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูก
รับรู้รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มธนาคารก�าหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลด
ที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์ 
รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการบริการ 
ในอดีต หรือก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มธนาคารรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการจ่าย
ช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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	 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ ่มธนาคารไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการ 
ให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มธนาคารรับรู ้ต้นทุนส�าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน ์
เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�างานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหากกลุ่มธนาคาร 
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้
สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฒ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่ผู้บริหารระดับสูงบางท่าน (ช�าระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับ 
การเพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าของตลอดระยะเวลาที่ผู ้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จ�านวนที่รับรู ้เป็นค่าใช้จ่าย 
จะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ�านวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เก่ียวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไข 
เรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจ�านวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจ�านวนสิทธิซื้อหุ้นที่เข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เก่ียวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช ่
เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ  

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 

 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มธนาคารมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ�านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช�าระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต
โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลา 
และความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 

(ด)  การวัดมูลค่ายุติธรรม

 กลุ ่มธนาคารก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ ่มผู ้ประเมินมูลค่า 
ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง 
ต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

 กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการต้ังราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคล 
ที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม
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 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มธนาคารใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้
ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

 • ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
 • ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย
   ซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
 • ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

 หากข้อมูลที่น�ามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินถูกจัดประเภทล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัด 
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู ่ในระดับต�่าสุด 
ที่มีนัยส�าคัญส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

 กลุ่มธนาคารรับรู้การโอนระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

(ต) รายได้

	 รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ

 ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี้ ส�าหรับลูกหนี้ที่ค้างช�าระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือน
นับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระหรือมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับการช�าระหนี้ โดยจะใช้เกณฑ์การรับช�าระเงินแทนและธนาคารยังได้บันทึก 
ยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช�าระดังกล่าวที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้าง 
ครบถ้วนแล้ว

 ธนาคารรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้ภายหลังปรับโครงสร้างใหม่ตามเกณฑ์เงินสด

	 รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยรับโอนลูกหนี้	(แฟ็กเตอริง)

 ธนาคารรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงที่ผิดนัดช�าระ 
นับแต่วันที่ครบก�าหนดช�าระเกินกว่าสามเดือนโดยจะใช้เกณฑ์การรับช�าระเงินแทน

 ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเมื่อลูกหนี ้
เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว

	 รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่ง

 รายได้จากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามงวดที่ถึงก�าหนดช�าระด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายได้ดอกเบี้ยจาก 
การให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่ค้างช�าระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบก�าหนดช�าระรับรู้ตามเกณฑ์การรับช�าระเงิน
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ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�าหรับดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเมื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้
ที่ค้างช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว

	 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้

 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี้

	 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มธนาคารมีสิทธิได้รับเงินปันผล

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู ้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน เมื่อได้โอนความเสี่ยงและ 
ผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายให้กับผู้ซื้อแล้ว

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการขายเงินลงทุน

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ่ายช�าระเงิน

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
 
 รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ ให้บริการ ต้นทุนที่เก่ียวข้องรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 รายได้ค่านายหน้า

 ส�าหรับสัญญาที่กลุ ่มธนาคารด�าเนินการจัดหาสินค้าหรือบริการแทนลูกค้าและไม่มีอ�านาจควบคุมในสินค้าหรือบริการดังกล่าว 
ก่อนที่ผู ้ขายหรือผู้ ให้บริการหลักจะโอนสินค้าหรือบริการนั้นให้กับลูกค้า กลุ่มธนาคารด�าเนินการในลักษณะการเป็นตัวแทนและรับรู้ 
ผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้จากค่านายหน้า

(ถ) ค่าใช้จ่าย

 กลุ่มธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

	 เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑ์คงค้าง
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	 ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มท�าสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่ง

 ธนาคารบันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกท�าสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งส�าหรับสัญญาเช่าซื้อและลิสซ่ิงเป็นส่วนหนึ่ง 
ของเงินให้สินเชื่อและทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและลิสซ่ิงตลอดอาย ุ
ของสัญญา 

(ท) ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วน 
ของเจ้าของหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้ 
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับรายการในปีก่อน ๆ

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�านวน
ที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยม 
ในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุน 
ทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้   

 การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มธนาคารคาดว่าจะได้รับ 
ผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้
หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มธนาคารค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องช�าระกลุ่มธนาคารเชื่อว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอ 
ส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจาก
ประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติและอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะท�าให้กลุ่มธนาคารเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู ่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู ่  
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�า 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
หน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความต้ังใจจะจ่ายช�าระหนี้สิน 
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกับ 
การใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  ก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 
ที่เก่ียวข้อง ดังนั้น ก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละ 
บริษัทย่อยในกลุ่มธนาคารแล้วอาจมีจ�านวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจ�านวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

(ธ) ก�าไรต่อหุ้น

 กลุ ่มธนาคารแสดงก�าไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ ้นปรับลดส�าหรับหุ้นสามัญ ก�าไรต่อหุ ้นขั้นพ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไร 
ของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยการหารก�าไรของผู้ถือหุ้น
สามัญที่ปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและ 
สิทธิซื้อหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

(น) บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส�าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มธนาคาร หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกันกับกลุ่มธนาคาร หรือกลุ่มธนาคารมีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรง 
และทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

(บ) การหักกลบ

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะแสดงหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ�านวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มธนาคารมีสิทธิ 
ตามกฎหมายในการน�าจ�านวนที่รับรู้มาหักกลบลบหนี้กัน และกลุ่มธนาคารต้ังใจที่จะรับหรือจ่ายช�าระด้วยยอดสุทธิ

4. การบริหารความเสี่ยง

 กิจกรรมของธนาคารมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารจึงมุ่งเน้นความผันผวน 
ของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�าให้เสียหายต่อผลการด�าเนินงานทางการเงินของธนาคารให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที ่
เป็นไปได้

 การจัดการความเส่ียงด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ส่วนงานบริหารเงินของธนาคารจะชี้ประเด็น  
ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ  ภายในธนาคาร คณะกรรมการ
ก�ากับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะก�าหนดหลักการโดยภาพรวมเพ่ือจัดการความเส่ียงและนโยบายที่เก่ียวข้องไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ และใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง
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4.1  ความเสี่ยงด้านเครดิต

 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลง 
ตามเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เกิด 
ความเสียหายต่อธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภททั้งธุรกรรมที่อยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน (On Statement of Financial Position) เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ต๋ัวเงิน ตลอดจนธุรกรรมที่เป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
เช่น หนังสือสัญญาค�้าประกันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 
จากส�ารองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินและความเส่ียงของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจากการค�้าประกัน 
การกู้ยืมและอื่น ๆ

 ธนาคารก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี 
เป้าหมายเพ่ือให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบงาน 
ด้านเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนหลักเกณฑ ์
ของทางการ

 ธนาคารก�าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการ
ช�าระหนี้ การปฏิบัติการด้านสินเชื่อภายหลังการอนุมัติ การทบทวนคุณภาพสินเชื่อ การติดตามคุณภาพสินเชื่อ และการปรับปรุงแก้ ไขหนี้ 
ของธนาคารอันจะป้องกันและแก้ ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต

 ธนาคารมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยการก�าหนดกระบวนการอนุมัติให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ (Check and Balance) 
ก�าหนดระดับอ�านาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Authority) ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอ�านวย
สินเชื่อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ก�าหนดนโยบายในการรับหลักประกันที่เหมาะสม

4.2  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ในงวดปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ และหนี้สินของธนาคาร 
นอกจากนี้ ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

 ธนาคารมกีารก�าหนดการด�าเนนินโยบายปรบัโครงสร้างฐานะการเงนิของธนาคารให้สอดคล้องกับทศิทางดอกเบีย้ในอนาคตและให้เคลือ่นไหว
อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ก�าหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ยและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ยงด้วยความถ่ีมากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีนัยส�าคัญโดยมีการจัดท�ารายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ ในการติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
และประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า

 นอกจากนี้ ธนาคารมีการจ�าลองสถานการณ์การปรับเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีเสถียรภาพ 
ไม่ว่าทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจ�าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

งบการเงินรวม
2562

(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ย

คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - 473,622 473,622

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 4,021,454 394,153 4,415,607

เงินลงทุนสุทธิ - 1,691,520 2,083 1,693,603

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 36,700,588 11,725,286 2,490,268 50,916,142

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - - 299,196 299,196

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 36,700,588 17,438,260 3,659,322 57,798,170

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก - 47,109,584 83,911 47,193,495

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 1,135,121 - 1,135,121

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 58,716 58,716

หนี้สินทางการเงินอ่ืน - - 953,126 953,126

รวมหน้ีสินทางการเงิน - 48,244,705 1,095,753 49,340,458
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งบการเงินรวม
2561

(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด
อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - 550,920 550,920

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 3,637,320 636,114 4,273,434

เงินลงทุนสุทธิ - 1,530,589 1,833 1,532,422

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 32,179,568 10,038,588 2,551,888 44,770,044

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - 2,468 220,997 223,465

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 32,179,568 15,208,965 3,961,752 51,350,285

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก - 41,945,579 91,164 42,036,743

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 811,443 - 811,443

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 90,257 90,257

หนี้สินทางการเงินอ่ืน - - 715,188 715,188

รวมหน้ีสินทางการเงิน - 42,757,022 896,609 43,653,631

128 รายงานประจ�าปี 2562



งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด
อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - 473,622 473,622

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 4,021,454 394,153 4,415,607

เงินลงทุนสุทธิ - 1,691,520 2,083 1,693,603

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ - - 150,000 150,000

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 36,700,588 11,725,286 2,490,268 50,916,142

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - - 299,196 299,196

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 36,700,588 17,438,260 3,809,322 57,948,170

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก - 47,109,594 215,152 47,324,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 1,135,121 - 1,135,121

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 58,716 58,716

หนี้สินทางการเงินอ่ืน - - 951,509 951,509

รวมหน้ีสินทางการเงิน - 48,244,715 1,225,377 49,470,092

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 129



งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด
อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - 550,920 550,920

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 3,637,320 636,114 4,273,434

เงินลงทุนสุทธิ - 1,530,589 1,833 1,532,422

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ - - 100,000 100,000

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 32,179,568 10,038,588 2,551,888 44,770,044

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - 2,468 221,338 223,806

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 32,179,568 15,208,965 4,062,093 51,450,626

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก - 41,945,579 187,300 42,132,879

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 811,443 - 811,443

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 90,257 90,257

หนี้สินทางการเงินอ่ืน - - 714,664 714,664

รวมหน้ีสินทางการเงิน - 42,757,022 992,221 43,749,243
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
ได้ดังนี้

งบการเงินรวม
2562

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่

(พันบาท)
ภายใน

3 เดือน

มากกว่า
3 เดือน
ถึง 1 ปี

มากกว่า
1 ปี

ถึง 5 ปี
มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิด

รายได้
ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - - 473,622 473,622

รายการระหว่างธนาคาร
 และตลาดเงินสุทธิ 4,021,454 - - - - 394,153 4,415,607

เงินลงทุนสุทธิ 850,512 775,509 65,499 - - 2,083 1,693,603

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
 รายได้รอตัดบัญชี 38,754,598 3,241,745 5,809,953 619,578 2,490,268 - 50,916,142

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - - - - - 299,196 299,196

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 43,626,564 4,017,254 5,875,452 619,578 2,490,268 1,169,054 57,798,170

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 30,706,558 13,680,578 2,722,448 - - 83,911 47,193,495

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,047,297 45,879 41,945 - - - 1,135,121

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 58,716 58,716

หนี้สินทางการเงินอ่ืน - - - - - 953,126 953,126

รวมหน้ีสินทางการเงิน 31,753,855 13,726,457 2,764,393 - - 1,095,753 49,340,458

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 131



งบการเงินรวม
2561

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่

(พันบาท)
ภายใน

3 เดือน

มากกว่า
3 เดือน
ถึง 1 ปี

มากกว่า
1 ปี

ถึง 5 ปี
มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิด

รายได้
ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - - 550,920 550,920

รายการระหว่างธนาคาร
 และตลาดเงินสุทธิ 3,637,320 - - - - 636,114 4,273,434

เงินลงทุนสุทธิ 769,881 679,803 80,905 - - 1,833 1,532,422

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
 รายได้รอตัดบัญชี 33,500,190 2,223,267 5,518,841 975,858 2,551,888 - 44,770,044

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 2,468 - - - - 220,997 223,465

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 37,909,859 2,903,070 5,599,746 975,858 2,551,888 1,409,864 51,350,285

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 31,416,948 7,454,797 3,073,834 - - 91,164 42,036,743

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 690,782 34,017 86,644 - - - 811,443

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 90,257 90,257

หนี้สินทางการเงินอ่ืน - - - - - 715,188 715,188

รวมหน้ีสินทางการเงิน 32,107,730 7,488,814 3,160,478 - - 896,609 43,653,631
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่

(พันบาท)
ภายใน

3 เดือน

มากกว่า
3 เดือน
ถึง 1 ปี

มากกว่า
1 ปี

ถึง 5 ปี
มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิด

รายได้
ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - - 473,622 473,622

รายการระหว่างธนาคาร
 และตลาดเงินสุทธิ 4,021,454 - - - - 394,153 4,415,607

เงินลงทุนสุทธิ 850,512 775,509 65,499 - - 2,083 1,693,603

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ - - - - - 150,000 150,000

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
 รายได้รอตัดบัญชี 38,754,598 3,241,745 5,809,953 619,578 2,490,268 - 50,916,142

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - - - - - 299,196 299,196

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 43,626,564 4,017,254 5,875,452 619,578 2,490,268 1,319,054 57,948,170

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 30,706,568 13,680,578 2,722,448 - - 215,152 47,324,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,047,297 45,879 41,945 - - - 1,135,121

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 58,716 58,716

หนี้สินทางการเงินอ่ืน - - - - - 951,509 951,509

รวมหน้ีสินทางการเงิน 31,753,865 13,726,457 2,764,393 - - 1,225,377 49,470,092

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 133



งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่

(พันบาท)
ภายใน

3 เดือน

มากกว่า
3 เดือน
ถึง 1 ปี

มากกว่า
1 ปี

ถึง 5 ปี
มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิด

รายได้
ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด - - - - - 550,920 550,920

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ 3,637,320 - - - - 636,114 4,273,434

เงินลงทุนสุทธิ 769,881 679,803 80,905 - - 1,833 1,532,422

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ - - - - - 100,000 100,000

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
 รายได้รอตัดบัญชี 33,500,190 2,223,267 5,518,841 975,858 2,551,888 - 44,770,044

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 2,468 - - - - 221,338 223,806

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 37,909,859 2,903,070 5,599,746 975,858 2,551,888 1,510,205 51,450,626

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 31,416,948 7,454,797 3,073,834 - - 187,300 42,132,879

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 690,782 34,017 86,644 - - - 811,443

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - - 90,257 90,257

หนี้สินทางการเงินอ่ืน - - - - - 714,664 714,664

รวมหน้ีสินทางการเงิน 32,107,730 7,488,814 3,160,478 - - 992,221 43,749,243
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 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม
2562 2561

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

(พันบาท)
ดอกเบี้ย

(พันบาท) 

อตัราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

(พันบาท)
ดอกเบี้ย

(พันบาท) 

อตัราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,075,255 77,625 1.90 3,656,161 68,628 1.88

เงินลงทุน 1,550,213 25,403 1.64 1,416,170 21,773 1.54

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 47,283,491 5,764,596 12.19 42,303,714 4,860,701 11.49

รวม 52,908,959 5,867,624 47,376,045 4,951,102

หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 44,488,691 1,020,075 2.29 40,084,292 896,880 2.24

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 781,310 3,330 0.43 907,715 4,083 0.45

รวม 45,270,001 1,023,405 40,992,007 900,963

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562 2561

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

(พันบาท)
ดอกเบี้ย

(พันบาท) 

อตัราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

(พันบาท)
ดอกเบี้ย

(พันบาท) 

อตัราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,075,255 77,625 1.90 3,656,161 68,628 1.88

เงินลงทุน 1,550,213 25,403 1.64 1,416,170 21,773 1.54

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 47,283,491 5,764,596 12.19 42,303,714 4,860,701 11.49

รวม 52,908,959 5,867,624 47,376,045 4,951,102

หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เงินรับฝาก 44,604,195 1,020,360 2.29 40,152,089 897,049 2.23

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 781,310 3,330 0.43 907,715 4,083 0.45

รวม 45,385,505 1,023,690 41,059,804 901,132

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) 135



4.3  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลให้มูลค่าของตราสาร 
ทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท�าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือค่าใช้จ่ายหรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน

 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระส�าคัญ

4.4 ความเสี่ยงด้านตราสารทุน 

 การลงทุนด้านตราสารทุนของธนาคารประกอบด้วยตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้

 เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวไม่ใช ่หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนสุทธิ 
จากค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน

4.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเมื่อครบก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในอัตราต้นทุนและเวลาที่เหมาะสมซ่ึงอาจจะท�าให้เกิด 
ความเสียหายต่อธนาคาร

 ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
โดยการก�าหนดให้มีการควบคุมและติดตามสถานภาพของฐานะสภาพคล่องอยู่เป็นประจ�า

 ธนาคารจะท�าการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงของธนาคาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tcrbank.com  ภายในเดือนเมษายน 2563
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5. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน

5.1 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน โดยการ 
วัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม

(พันบาท) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุน

- เงินลงทุนเผื่อขาย - 1,691,520 - 1,691,520

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุน

-  เงินลงทุนเผื่อขาย - 1,530,589 - 1,530,589

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทเผื่อขายซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ซื้อขายในตลาด โดยค�านวณ 
จากราคาเสนอซื้อที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงิน ณ วันท�าการสุดท้ายของงวด

 ไม่มีการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
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5.2  สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน แต่ไม่รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

งบการเงินรวม

(พันบาท)
มูลค่าตาม

บัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุน

- เงินลงทุนทั่วไป 2,083 - - 2,306 2,306

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 48,487,851 - - 49,177,568 49,177,568

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 47,193,495 - 47,315,940 - 47,315,940

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,135,121 - 1,134,920 - 1,134,920

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุน

- เงินลงทุนทั่วไป 1,833 - - 1,985 1,985

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 42,632,593 - - 43,037,097 43,037,097

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 42,036,743 - 42,090,566 - 42,090,566

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 811,443 - 811,065 - 811,065
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)
มูลค่าตาม

บัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุน

- เงินลงทุนทั่วไป 2,083 - - 2,306 2,306

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 48,487,851 - - 49,177,568 49,177,568

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 47,324,746 - 47,447,191 - 47,447,191

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,135,121 - 1,134,920 - 1,134,920

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุน

- เงินลงทุนทั่วไป 1,833 - - 1,985 1,985

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 42,632,593 - - 43,037,097 43,037,097

หน้ีสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 42,132,879 - 42,186,702 - 42,186,702

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 811,443 - 811,065 - 811,065

 ธนาคารและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์และหนิ้สิน)

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) คือ เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝากที่สถาบันการเงินอื่นและเงินให้กู ้
แก่สถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบก�าหนดสั้นหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) คือ เงินรับฝาก หรือเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินอื่นโดยบางส่วน 
มีระยะเวลาครบก�าหนดส้ันหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของเงินรับฝาก หรือเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบัน 
การเงินอื่นที่มีระยะเวลาครบก�าหนดสั้นหรือเมื่อทวงถามจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และส�าหรับเงินรับฝาก หรือ 
เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลาครบก�าหนดเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรมค�านวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงในปัจจุบันที่มีอายุก�าหนดช�าระที่ใกล้เคียงกัน
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	 เงินลงทุนเผื่อขาย

 มูลค่ายุติธรรมค�านวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี

	 เงินลงทุนทั่วไป

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวก�าหนดโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ และจัดชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ ค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของเงินให้สินเชื่อ

 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ก�าหนดโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

	 เงินรับฝาก

 เงินรับฝาก คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจ�าหรือบัตรเงินฝาก โดยเงินรับฝากส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบก�าหนด
ระยะสั้นหรือเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยที่ผู ้บริหารประเมินแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินรับฝากมีความเทียบเคียงกับ 
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาด ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากประจ�า หรือบัตรเงินฝาก
ที่มีระยะเวลาครบก�าหนดไม่เกิน 1 ปี จึงเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และส�าหรับเงินฝากประจ�าหรือบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลา 
ครบก�าหนดเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรมค�านวณโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในปัจจุบันของเงินฝากประจ�า 
ที่มีอายุครบก�าหนดช�าระที่ใกล้เคียงกัน

	 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเป็นหนี้สินประเภทเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีจึงเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

	 เครื่องมือทางการเงินอื่น

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่นก�าหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี
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6. การด�ารงเงินกองทุน

 วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุนนั้นเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของธนาคารเพื่อสร้างผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพ่ือด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

 ในการด�ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน ธนาคารอาจปรับนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่  ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่
หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

 ธนาคารมีการด�ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 องค์ประกอบของเงินกองทุน 
ตามรายงานการก�ากับแบบเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�าแนกได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561

เงินกองทุนชั้นที่	1

 ทุนช�าระแล้ว 5,000,000 5,000,000

   ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 34,906 20,535

   ทุนส�ารองตามกฎหมาย 100,843 64,787

   ก�าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 1,401,956 741,218

   ส�ารองอื่น 1,302 210

   รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (423,508) (332,832)

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 6,115,499 5,493,918

เงินกองทุนชั้นท่ี	2

   เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 478,205 412,148

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 478,205 412,148

รวมเงินกองทุน 6,593,704 5,906,066

รวมสินทรัพย์เสี่ยง 45,979,586 39,027,081
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(ร้อยละ)
ขั้นต�่าตามที่

ธปท. ก�าหนด 2562
ขั้นต�่าตามที่

ธปท. ก�าหนด 2561

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 11.00 14.34 10.375 15.13

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 8.50 13.30 7.875 14.08

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
   ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 7.00 13.30 6.375 14.08

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพ่ือรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 

 ธนาคารจะท�าการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
ที่ www.tcrbank.com  ภายในเดือนเมษายน 2563

 การบริหารจัดการเงินกองทุน

 วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารจัดการเงินกองทุน คือ การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด�ารง
เงินกองทุนตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

7. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562 2561

(พันบาท) เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 170,393 820,000 990,393 496,559 37,000 533,559

ธนาคารพาณิชย์ 223,844 2,400,000 2,623,844 138,074 2,400,000 2,538,074

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 800,000 800,000 - 1,200,000 1,200,000

รวม 394,237 4,020,000 4,414,237 634,633 3,637,000 4,271,633

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 1,370 1,370 - 1,801 1,801

รวมในประเทศ 394,237 4,021,370 4,415,607 634,633 3,638,801 4,273,434
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8. เงินลงทุนสุทธิ

8.1 จ�าแนกตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561

เงินลงทุนเผ่ือขาย	-	มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,391,048 1,455,545

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 300,472 75,044

รวม 1,691,520 1,530,589

เงินลงทุนท่ัวไป	-	ราคาทุน

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 2,083 1,833

รวม 2,083 1,833

รวมเงินลงทุน 1,693,603 1,532,422

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้น�าไปวางเป็นหลักประกันซึ่งอธิบาย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีเงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของทุนช�าระแล้วของกิจการ
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8.2 ส่วนเกิน (ส่วนต�่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนเกิน (ส่วนต�่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561

ตราสารหน้ี		

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1,537 229

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - (457)

ส่วนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 90 490

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 1,627 262

หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (325) (52)

สุทธิ 1,302 210

8.3 จ�าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562 2561

ระยะเวลาคงเหลือ ระยะเวลาคงเหลือ

(พันบาท)

 
ภายใน

1 ปี

มากกว่า
1 ปี

ถึง 5 ปี รวม
ภายใน

1 ปี

มากกว่า
1 ปี

ถึง 5 ปี รวม

เงินลงทุนเผ่ือขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,334,873 55,078 1,389,951 1,394,522 61,177 1,455,699

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 290,032 10,000 300,032 55,119 20,000 75,119

รวม 1,624,905 65,078 1,689,983 1,449,641 81,177 1,530,818

บวก/(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1,116 421 1,537 43 (272) (229)

รวม 1,626,021 65,499 1,691,520 1,449,684 80,905 1,530,589
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัท ประเภทธุรกิจ

ประเภท 
หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

สัดส่วนการถือ
หุ้นสามัญ ราคาทุน

เงินปันผลรับ
ส�าหรับปีสิ้นสุด

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

2562
(พันบาท)

2561
(พันบาท)

2562
(พันบาท)

2561
(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล 
 โซลูชั่นส์ จ�ากัด ธุรกิจการเงิน หุ้นสามัญ 100.00 100.00 150,000 100,000 - -

รวม 150,000 100,000 - -

10. เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

10.1 จ�าแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561

เงินเบิกเกินบัญชี 268,988 347,699

เงินให้กู้ยืม 47,805,380 41,098,783

ต๋ัวเงิน 1,211,098 1,624,339

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,630,676 1,699,223

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 50,916,142 44,770,044

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 283,999 241,881

รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบ้ียค้างรับ 51,200,141 45,011,925

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  - เงินส�ารองข้ันต�่าตามเกณฑ์ ธปท. (1,429,983) (1,426,809)

  - เงินส�ารองส่วนเกิน (1,040,981) (697,981)

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (241,326) (254,542)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 48,487,851 42,632,593
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 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�านวน 2,490.27 ล้านบาท ที่ธนาคารระงับการรับรู ้รายได้  
(2561:	2,551.89	ล้านบาท)

 ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้โอนขายเงินให้สินเชื่อบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกในราคารวมทั้งส้ิน 503.79  
ล้านบาท (2561:	261.94	ล้านบาท) ธนาคารได้รับช�าระเงินแล้วทั้งสิ้นจ�านวน 503.79 ล้านบาท (2561:	261.94	ล้านบาท)

10.2 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยู่ของลูกหน้ี

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)
2562

ในประเทศ
2561

ในประเทศ

เงินบาท 50,916,142 44,770,044

รวม* 50,916,142 44,770,044

 * ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

10.3 จ�าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

(พันบาท) ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ต�่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 634,175 42,417 11,097 9,062 9,834 706,585

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 21,712,045 1,720,966 496,568 546,444 702,870 25,178,893

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 4,757,566 409,201 43,856 41,293 38,059 5,289,975

การสาธารณูปโภคและบริการ 7,230,947 525,980 88,110 95,695 61,479 8,002,211

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3,045,177 361,356 76,314 44,984 84,213 3,612,044

อื่น ๆ 7,632,328 353,716 44,626 33,587 62,177 8,126,434

รวม * 45,012,238 3,413,636 760,571 771,065 958,632 50,916,142
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

(พันบาท) ปกติ
กล่าวถึง

  เป็นพิเศษ
ต�่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 624,460 33,993 11,339 12,069 1,076 682,937

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 19,237,216 1,670,495 413,862 491,783 829,511 22,642,867

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 4,095,592 359,539 41,089 48,458 55,915 4,600,593

การสาธารณูปโภคและบริการ 6,620,572 411,728 65,452 64,066 124,661 7,286,479

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2,598,334 387,928 59,641 88,822 72,069 3,206,794

อื่น ๆ 5,861,933 316,366 28,460 40,901 102,714 6,350,374

รวม* 39,038,107 3,180,049 619,843 746,099 1,185,946 44,770,044

 * ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

10.4 จ�าแนกตามประเภทการจัดชั้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

เงินให้สินเชื่อ 
แก่ลูกหนี้และ

ดอกเบี้ยค้างรับ
(พันบาท)

ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
การต้ังค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ
(พันบาท)

อัตราขั้นต�่าตาม
เกณฑ์ ธปท.

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

(พันบาท)

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 45,258,755 17,356,232 1 170,277

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3,451,118 817,073 2 12,169

จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 760,571 486,490 100 475,478

จัดชั้นสงสัย 771,065 402,490 100 389,441

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 958,632 398,690 100 382,618

รวม* 51,200,141 19,460,975 1,429,983

เงินส�ารองส่วนเกิน 1,040,981

รวม 2,470,964
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

เงินให้สินเชื่อ 
แก่ลูกหนี้และ

ดอกเบี้ยค้างรับ
(พันบาท)

ยอดสุทธิที่ใช้ ใน
การต้ังค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ
(พันบาท)

อัตราขั้นต�่าตาม
เกณฑ์ ธปท.

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

(พันบาท)

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 39,249,603 12,739,501 1 123,572

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3,210,434 799,052 2 12,249

จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 619,843 358,091 100 350,301

จัดชั้นสงสัย 746,099 449,426 100 431,923

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,185,946 534,037 100 508,764

รวม* 45,011,925 14,880,107 1,426,809

เงินส�ารองส่วนเกิน 697,981

รวม 2,124,790

 * เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ

10.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัยและชั้นสงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย 
สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562 2561

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้นสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (พันบาท) 1,242,731 1,260,900

เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (พันบาท) 49,668,605 43,479,056

อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (ร้อยละ)	  2.50 2.90
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562 2561

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เงินต้น)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (พันบาท) 2,490,268 2,551,888

เงินให้สินเชื่อรวม (พันบาท) 50,916,142 44,770,044

อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 4.89 5.70

10.6 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา

 รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่มีอยู่ในงบการเงิน มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562 2561

จ�านวน
ลูกหนี้
(ราย)

ยอดคงเหลือ
หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้

(พันบาท)

จ�านวน
ลูกหนี้
(ราย)

ยอดคงเหลือ
หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้

(พันบาท)

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ 3,252 7,210,713 2,917 7,151,710

ลูกหนี้ทั้งสิ้น 195,903 50,916,142 144,347 44,770,044

 รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม 2562 2561

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

จ�านวน
ลูกหนี้
(ราย)

ยอดคงเหลือ
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ
หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้

(พันบาท)

จ�านวน
ลูกหนี้
(ราย)

ยอดคงเหลือ
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ
หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้

(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช�าระหนี้ 573 1,243,569 1,234,664 428 1,438,288 1,278,683

รวม 573 1,243,569 1,234,664 428 1,438,288 1,278,683
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 8.42 ปี และ 9.48 ปี ตามล�าดับ

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้จ�านวน 8.91 ล้านบาท 
และ 16.89 ล้านบาท ตามล�าดับในก�าไรหรือขาดทุนรวมและก�าไรหรือขาดทุน ธนาคารและบริษัทย่อยยังได้รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ 
ที่ปรับโครงสร้างหนี้เป็นจ�านวนเงิน 432.88 ล้านบาท และ 336.33 ล้านบาท ตามล�าดับในก�าไรหรือขาดทุนรวมและก�าไรหรือขาดทุน 
เฉพาะธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว มีการจัดชั้นดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561

จัดชั้นปกติ 3,854,961 3,662,885

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 2,395,234 2,177,232

จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน 326,745 244,127

จัดชั้นสงสัย 357,425 322,107

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 276,348 745,359

รวม 7,210,713 7,151,710
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10.7 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

(พันบาท)
ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกิน 5 ปี รวม

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 680,422 938,455 11,799 1,630,676

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ - - - -

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 
 ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 680,422 938,455 11,799 1,630,676

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (64,801)

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 1,565,875

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกิน 5 ปี รวม(พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 727,099 966,812 5,312 1,699,223

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ - - - -

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 
   ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 727,099 966,812 5,312 1,699,223

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (110,283)

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 1,588,940
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11. ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
 
 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

(พันบาท) ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ต�่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย
สงสัย
จะสูญ

เงินส�ารอง
ส่วนเกิน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 123,572 12,249 350,301 431,923 508,764 697,981 2,124,790

หนี้สงสัยจะสูญ 46,828 (80) 203,616 302,100 336,694 343,000 1,232,158

หนี้สูญตัดบัญชี (123) - (42,643) (179,183) (14,730) - (236,679)

หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
 ลูกหนี้ที่โอนขาย - - (35,796) (165,399) (448,110) - (649,305)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 170,277 12,169 475,478 389,441 382,618 1,040,981 2,470,964

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

(พันบาท) ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ
ต�่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย
สงสัย
จะสูญ

เงินส�ารอง
ส่วนเกิน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 102,290 7,212 212,261 320,905 589,404 512,981 1,745,053

หนี้สงสัยจะสูญ 21,680 21,526 138,072 131,647 304,576 185,000 802,501

หนี้สูญตัดบัญชี (53) (16,489) - (5,285) (9,497) - (31,324)

หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
 ลูกหนี้ที่โอนขาย (345) - (32) (15,344) (375,719) - (391,440)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 123,572 12,249 350,301 431,923 508,764 697,981 2,124,790
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12. ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561

ณ วันที่ 1 มกราคม 254,542 237,655

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 8,905 16,887

กลับรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่โอนขาย (22,121) -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 241,326 254,542

13. ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

 ในระหว่างปี 2562 และ 2561 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินรอการขายสุทธิ มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม

2562 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการช�าระหนี้

-  อสังหาริมทรัพย์ 66,536 96,165 (11,296) 151,405

-  สังหาริมทรัพย์ 445 64,139 (57,472) 7,112

รวม 66,981 160,304 (68,768) 158,517

หัก  ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (180) - - (180)

สุทธิ 66,801 160,304 (68,768) 158,337

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม

2561 เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2561

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการช�าระหนี้

-  อสังหาริมทรัพย์ 60,183 6,353 - 66,536

-  สังหาริมทรัพย์ 3,711 30,218 (33,484) 445

รวม 63,894 36,571 (33,484) 66,981

หัก  ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (180) - - (180)

สุทธิ 63,714 36,571 (33,484) 66,801
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 มูลค่าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�าระหนี้ที่แยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

อสังหาริมทรัพย์

-  ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก 121,993 37,124

-  ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน 29,412 29,412

รวม 151,405 66,536

14. อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

 ในระหว่างปี 2562 และ 2561 การเปลี่ยนแปลงของอาคารและอุปกรณ์ สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

(พันบาท) อาคาร
ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

เครื่องตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ อื่น ๆ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 66,090 179,779 159,265 141,849 467 547,450

เพิ่มขึ้น - 41,321 33,039 32,233 13,994 120,587

โอนเข้า (โอนออก) - 5,610 58 - (5,668) -

จ�าหน่าย - - (1,828) - - (1,828)

ตัดจ�าหน่าย - (4,045) (1,866) (2,632) (467) (9,010)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 66,090 222,665 188,668 171,450 8,326 657,199

เพิ่มขึ้น - 64,110 32,041 27,181 7,093 130,425

โอนเข้า (โอนออก) - 13,424 1,701 - (15,125) -

จ�าหน่าย - - (65) - - (65)

ตัดจ�าหน่าย - (327) (7,564) (3,486) - (11,377)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 66,090 299,872 214,781 195,145 294 776,182
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งบการเงินรวม

(พันบาท) อาคาร
ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

เครื่องตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ อื่น ๆ รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (1,854) (62,099) (113,076) (106,531) (2) (283,562)

ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี (2,644) (22,140) (20,628) (17,485) (28) (62,925)

จ�าหน่าย - - 1,750 - - 1,750

ตัดจ�าหน่าย - 3,242 1,703 2,615 29 7,589

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 (4,498) (80,997) (130,251) (121,401) (1) (337,148)

ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี (2,642) (35,974) (25,220) (20,053) - (83,889)

จ�าหน่าย - - 65 - - 65

ตัดจ�าหน่าย - 221 7,216 3,476 - 10,913

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (7,140) (116,750) (148,190) (137,978) (1) (410,059)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 64,236 117,680 46,189 35,318 465 263,888

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 61,592 141,668 58,417 50,049 8,325 320,051

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 58,950 183,122 66,591 57,167 293 366,123

 ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ ่มธนาคารก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเสื่อมราคา 
เต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 204.41 ล้านบาท (2561:	151.51	ล้านบาท)

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุนรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ�านวน  
83.39 ล้านบาท และจ�านวน 62.93 ล้านบาท ตามล�าดับ
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) อาคาร
ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

เครื่องตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

ส�านักงาน
คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ อื่น ๆ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 66,090 179,779 159,265 141,849 467 547,450

เพิ่มขึ้น - 41,321 33,039 32,233 13,994 120,587

โอนเข้า (โอนออก) - 5,610 58 - (5,668) -

จ�าหน่าย - - (1,828) - - (1,828)

ตัดจ�าหน่าย - (4,045) (1,866) (2,632) (467) (9,010)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 66,090 222,665 188,668 171,450 8,326 657,199

เพิ่มขึ้น - 64,110 31,984 26,933 7,093 130,120

โอนเข้า (โอนออก) - 13,424 1,701 - (15,125) -

จ�าหน่าย - - (65) - - (65)

ตัดจ�าหน่าย - (327) (7,564) (3,486) - (11,377)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 66,090 299,872 214,724 194,897 294 775,877

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (1,854) (62,099) (113,076) (106,531) (2) (283,562)

ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี (2,644) (22,140) (20,628) (17,485) (28) (62,925)

จ�าหน่าย - - 1,750 - - 1,750

ตัดจ�าหน่าย - 3,242 1,703 2,615 29 7,589

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 (4,498) (80,997) (130,251) (121,401) (1) (337,148)

ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี (2,642) (35,974) (25,217) (20,033) - (83,866)

จ�าหน่าย - - 65 - - 65

ตัดจ�าหน่าย - 221 7,216 3,476 - 10,913

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (7,140) (116,750) (148,187) (137,958) (1) (410,036)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 64,236 117,680 46,189 35,318 465 263,888

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 61,592 141,668 58,417 50,049 8,325 320,051

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 58,950 183,122 66,537 56,939 293 365,841
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 ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวน
แล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 204.41 ล้านบาท (2561:	151.51	ล้านบาท)

  
 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ�านวน 83.87 

ล้านบาท และจ�านวน 62.93 ล้านบาท ตามล�าดับ

15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ

 ในระหว่างปี 2562 และ 2561 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนมีดังนี้

งบการเงินรวม

(พันบาท)
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์

ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าบริการ 

ไอทีเอ็มเอกซ์

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

ระหว่างการพัฒนา รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 166,920 32,621 21,399 220,940

เพิ่มขึ้น 16,811 - 25,200 42,011

โอนเข้า (โอนออก) 6,623 - (6,623) -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 190,354 32,621 39,976 262,951

เพิ่มขึ้น 14,941 - 14,235 29,176

โอนเข้า (โอนออก) 5,973 - (5,973) -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 211,268 32,621 48,238 292,127

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (96,034) - - (96,034)

ค่าตัดจ�าหน่ายระหว่างปี (15,488) - - (15,488)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 (111,522) - - (111,522)

ค่าตัดจ�าหน่ายระหว่างปี (18,675) - - (18,675)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (130,197) - - (130,197)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 70,886 32,621 21,399 124,906

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 78,832 32,621 39,976 151,429

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 81,071 32,621 48,238 161,930
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 ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนของกลุ่มธนาคารก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ซึ่งได้คิดค่าตัดจ�าหน่าย 
เต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 73.11 ล้านบาท (2561:	67.28	ล้านบาท)

 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ�านวน  
18.68 ล้านบาท และจ�านวน 15.49 ล้านบาท ตามล�าดับ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์

ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าบริการ 

ไอทีเอ็มเอกซ์

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

ระหว่างการพัฒนา รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 166,920 32,621 21,399 220,940

เพิ่มขึ้น 16,811 - 21,326 38,137

โอนเข้า (โอนออก) 6,623 - (6,623) -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 190,354 32,621 36,102 259,077

เพิ่มขึ้น 14,780 - 9,899 24,679

โอนเข้า (โอนออก) 5,973 - (5,973) -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 211,107 32,621 40,028 283,756

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (96,034) - - (96,034)

ค่าตัดจ�าหน่ายระหว่างปี (15,488) - - (15,488)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 (111,522) - - (111,522)

ค่าตัดจ�าหน่ายระหว่างปี (18,668) - - (18,668)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (130,190) - - (130,190)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 70,886 32,621 21,399 124,906

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 78,832 32,621 36,102 147,555

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 80,917 32,621 40,028 153,566
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 ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนของธนาคารก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนซึ่งได้คิดค่าตัดจ�าหน่าย 
เต็มจ�านวนเล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 73.11 ล้านบาท (2561:	67.28	ล้านบาท)

 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ�านวน  
18.67 ล้านบาท และ 15.49 ล้านบาท ตามล�าดับ

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน

ณ วันที่
1 มกราคม 

2562

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 36)

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 36)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 165,035 74,613 - 239,648

ทรัพย์สินรอการขาย 36 - - 36

ประมาณการหนี้สิน 17,575 7,633 (60) 25,148

ส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4,108 2,874 - 6,982

อื่น ๆ 146 (146) - -

รวม 186,900 84,974 (60) 271,814

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - - - -

อาคารและอุปกรณ์ (1,424) (122) - (1,546)

อื่น ๆ (54) 1 (273) (326)

รวม (1,478) (121) (273) (1,872)

สุทธิ 185,422 84,853 (333) 269,942
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งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน

ณ วันที่
1 มกราคม 

2561

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 36)

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 36)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2561(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 117,696 47,339 - 165,035

ทรัพย์สินรอการขาย 36 - - 36

ประมาณการหนี้สิน 13,117 5,370 (912) 17,575

ส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 3,736 372 - 4,108

อื่น ๆ - 146 - 146

รวม 134,585 53,227 (912) 186,900

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (114) 114 - -

อาคารและอุปกรณ์ (1,308) (116) - (1,424)

อื่น ๆ (598) - 544 (54)

รวม (2,020) (2) 544 (1,478)

สุทธิ 132,565 53,225 (368) 185,422
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน

(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 

2562

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 36)

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 36)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 165,035 74,613 - 239,648

ทรัพย์สินรอการขาย 36 - - 36

ประมาณการหนี้สิน 17,575 7,633 (60) 25,148

ส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4,108 2,874 - 6,982

อื่น ๆ - - - -

รวม 186,754 85,120 (60) 271,814

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - - - -

อาคารและอุปกรณ์ (1,424) (122) - (1,546)

อื่น ๆ (54) 1 (273) (326)

รวม (1,478) (121) (273) (1,872)

สุทธิ 185,276 84,999 (333) 269,942
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน

ณ วันที่
1 มกราคม 

2561

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 36)

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 36)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2561(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 117,696 47,339 - 165,035

ทรัพย์สินรอการขาย 36 - - 36

ประมาณการหนี้สิน 13,117 5,370 (912) 17,575

ส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 3,736 372 - 4,108

อื่น ๆ - - - -

รวม 134,585 53,081 (912) 186,754

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (114) 114 - -

อาคารและอุปกรณ์ (1,308) (116) - (1,424)

อื่น ๆ (598) - 544 (54)

รวม (2,020) (2) 544 (1,478)

สุทธิ 132,565 53,079 (368) 185,276
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17. สินทรัพย์อื่นสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 6,703 7,709 6,703 7,709

รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ 109,547 38,069 109,547 38,069

รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ 2,989 2,175 2,989 2,175

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 172,977 110,888 172,958 110,770

วัสดุสิ้นเปลือง 5,184 3,678 5,184 3,678

เงินมัดจ�าและเงินประกัน 52,826 44,017 52,826 44,017

ลูกหนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิส 56,687 38,192 56,687 38,192

ลูกหนี้อื่นสุทธิ 11,516 12,297 11,516 12,297

เงินทดรองจ่ายแทนลูกค้า 42,474 28,917 42,474 28,917

อื่น ๆ 6,153 34,646 5,495 34,978

รวม 467,056 320,588 466,379 320,802

18. เงินรับฝาก

18.1 จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

กระแสรายวัน 83,911 91,164 215,152 187,300

ออมทรัพย์ 18,619,920 28,446,585 18,619,930 28,446,585

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 28,489,664 13,498,994 28,489,664 13,498,994

รวม 47,193,495 42,036,743 47,324,746 42,132,879
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18.2  จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยู่ของผู้ฝาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)
2562

ในประเทศ
2561

ในประเทศ
2562

ในประเทศ
2561

ในประเทศ

เงินบาท 47,193,495 42,036,743 47,324,746 42,132,879

รวม 47,193,495 42,036,743 47,324,746 42,132,879

19. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562 2561

(พันบาท) เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 206,188 206,188 - 281,823 281,823

สถาบันการเงินอื่น 917,279 11,654 928,933 526,572 3,048 529,620

รวมในประเทศ 917,279 217,842 1,135,121 526,572 284,871 811,443

20. ประมาณการหน้ีสิน
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน 112,687 77,199

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 13,052 10,677

รวม 125,739 87,876

168 รายงานประจ�าปี 2562



 ประมาณการหน้ีสินส�าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

ประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ 112,687 77,199

รวม 112,687 77,199

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ 42,730 26,729

42,730 26,729

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
 ประกันภัยที่รับรู้ ในระหว่างปี (299) (4,561)

 ธนาคารและบริษัทย่อยจัดการโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562  
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561

ณ วันที่ 1 มกราคม 77,199 56,774

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 36,351 25,394

ต้นทุนบริการในอดีต 4,580 -

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,799 1,335

42,730 26,729

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (299) (4,561)

(299) (4,561)

อื่น ๆ

ผลประโยชน์จ่าย (6,943) (1,743)

(6,943) (1,743)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 112,687 77,199

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561

ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 9,788 1,216

ข้อสมมติทางการเงิน 6,783 (537)

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (16,870) (5,240)

รวม (299) (4,561)
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	 ข้อสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ข้อสมมติหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) ได้แก่

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ร้อยละ) 2562 2561

อัตราคิดลด 1.45 2.33

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.00 5.00

 ข้อสมมติฐานเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ คือ 7.91 ปี (2561:	7.14	ปี)

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

 การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่ เก่ียวข้องในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล  
ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) เพิ่มขึ้น ลดลง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (8,195) 9,254

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 8,326 (7,541)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (4,637) 5,198

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 4,710 (4,293)

 แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ ไม่ได้ค�านึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง 
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
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21. หน้ีสินอื่น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 6,455 4,502 6,455 4,502

เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อทรัพย์สิน 1,277 7,725 1,277 7,725

ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย 169,483 97,189 169,483 97,189

เจ้าหนี้อื่น 41,413 25,385 41,054 25,385

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 499,836 425,137 498,579 424,622

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 18,851 11,245 18,644 11,235

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 17,142 14,288 17,142 14,288

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย 194,492 141,862 194,492 141,862

อื่น ๆ 29,482 3,593 29,482 3,593

รวม 978,431 730,926 976,608 730,401

22. ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น

2562 2561

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน
(บาท) (พันหุ้น / พันบาท) (พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 10 515,625 5,156,250 515,625 5,156,250

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 10 515,625 5,156,250 515,625 5,156,250

ทุนท่ีออกและช�าระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 10 500,000 5,000,000 500,000 5,000,000

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 10 500,000 5,000,000 500,000 5,000,000
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23. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 การให้สิทธิซ้ือหุ้น

 ธนาคารมอบสิทธิในการได้รับหุ้นของธนาคารให้กับผู้บริหารระดับสูงบางท่าน

 ในการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นของธนาคารเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ออกคร้ังที่ 1 ในการประชุมสามัญของผู ้ถือหุ ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 และคร้ังที่ 2 ในการประชุมวิสามัญของผู ้ถือหุ ้นเมื่อ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 15.625 ล้านหน่วยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาท  
ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยปรับปรุงวันหมดอายุการใช้สิทธิจากวันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565 มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิม 
ที่ให้แต่ละหน่วยเท่ากับ 0.89 บาท

 ผู้บริหารใช้วิธีไบโนเมียล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ ราคาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ 
มูลค่าสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือ 3.44 บาทต่อหน่วย ธนาคารคาดว่าไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญจากการใช้ข้อมูล  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในการวัดมูลค่าเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ปรับปรุง อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงค�านวณจากอัตรา 
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยที่มีอายุคงเหลือเท่ากับอายุที่คาดการณ์ของสิทธิ ค่าการคาดการณ์ความผันผวน
ประมาณการโดยพิจารณาหลายปัจจัย รวมถึงความผันผวนในอดีตของผู ้อยู ่ ในธุรกิจและเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่เทียบเคียงได้กับอายุคาดการณ์ของสิทธิ สมมติฐานของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล คือ ร้อยละ 0  
ทั้งนี้ได้รวมผลกระทบของการใช้สิทธิก่อนครบก�าหนด (Early Exercise) แล้ว

 รายการเคลื่อนไหวของจ�านวนสิทธิซื้อหุ้นที่คงเหลือและราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่เก่ียวข้องแสดงได้ดังนี้

ราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ย
(บาท / หุ้น)

จ�านวนหน่วย
(ล้านหน่วย)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 10 15.625

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 10 15.625

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 10 15.625
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือมีวันหมดอายุการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิดังนี้

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ้น)

2562
(ล้านหน่วย)

2561
(ล้านหน่วย)

วันหมดอายุการใช้สิทธิ 

27 มีนาคม 2562 10 - 15.625

31 มีนาคม 2565 10 15.625 -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญจ�านวน 15.625 ล้านหน่วย (2561:	 15.625	ล้านหน่วย) มีอายุคงเหลือ 2.23 ปี 
(2561:	0.25	ปี)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มธนาคารและธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้สิทธิซื้อหุ้นของธนาคารจ�านวน 
14.37 ล้านบาท และ 1.86 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนรวมและก�าไรหรือขาดทุน

24. ส�ารอง

 ส�ารองประกอบด้วย

	 การจัดสรรก�าไร	และ/หรือก�าไรสะสม

 ส�ารองตามกฎหมาย

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ธนาคารจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”) 
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย

 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

 การเคลื่อนไหวในทุนส�ารอง

 การเคลื่อนไหวในทุนส�ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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25. สินทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพันและข้อจ�ากัด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนหลักทรัพย์ที่ติดภาระและมีข้อจ�ากัด มีดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

- วางค�้าประกันการกู้ยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 400,000 261,000

- วางค�้าประกันอ่ืน ๆ 50 50

รวม 400,050 261,050

26. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและภาระผูกพัน

26.1 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561

การรับอาวัลตั๋วเงิน - 3,963

ภาระผูกพันอื่น

- การค�้าประกันอ่ืน 168,756 140,740

- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 174,919 183,106

รวม 343,675 327,809

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันการค�้าประกันอื่นให้กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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26.2 ภาระผูกพัน
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการเข้าท�าสัญญาหลายฉบับ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้:

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 10,371 24,775 10,371 17,763

รวม 10,371 24,775 10,371 17,763

ภาระผูกพันอื่น	ๆ

สัญญาอื่น ๆ 230,143 187,090 206,802 186,894

รวม 230,143 187,090 206,802 186,894

                                                            
27. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

 ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุข้อ 9 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญ 
กับกลุ่มธนาคารในระหว่างปี มีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ/บุคคล ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้บริหารส�าคัญ ไทยและสัญชาติอื่น บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน  
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว ่า 
ทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของธนาคาร
และบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท วี.ซี.สมบัติ จ�ากัด ไทย บริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุดของธนาคาร

บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด ไทย บริษัทใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารร้อยละ 59.97 
ของทุนที่ช�าระแล้วของธนาคาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละ 10 
ของทุนช�าระแล้วของธนาคาร
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ชื่อกิจการ/บุคคล ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. สิงคโปร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละ 10 ของทุน
ช�าระแล้วของธนาคาร (ภายหลังวันที่ 8 กรกฏาคม 2562)

Polaris Capital Investment Limited ฮ่องกง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละ 10 ของ 
ทุนช�าระแล้วของธนาคาร (ก่อนวันที่ 8 กรกฏาคม 2562)

บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100.00 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท ท่าชัยศรี จ�ากัด ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท เปี่ยมอนันต์ จ�ากัด ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท โรงงานกระสอบ ปทุมธานี จ�ากัด ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท ซี.แลงก์ จ�ากัด ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท สาครการสุรา จ�ากัด ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จ�ากัด ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท ไชยวรรณ จ�ากัด ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท ญาติสัมพันธ์ จ�ากัด ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท ไทยคุ้ม จ�ากัด ไทย บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

บริษัท วี. 73 จ�ากัด ไทย บริษัทที่ผู้บริหารส�าคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ซี. 12 จ�ากัด ไทย บริษัทที่ผู้บริหารส�าคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ทุนไชย จ�ากัด ไทย บริษัทที่ผู้บริหารส�าคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ไชยพี่น้อง จ�ากัด ไทย บริษัทที่ผู้บริหารส�าคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท สุโขทัย แอสเซท จ�ากัด ไทย บริษัทที่ผู้บริหารส�าคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย อัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

 รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

บริษัทใหญ่ 17 4 17 4

บริษัทย่อย - - 286 169

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1,129 1,221 1,129 1,221

กิจการที่เก่ียวข้องกันอ่ืน 2,110 2,711 2,110 2,711

ผู้บริหารส�าคัญของธนาคาร 1,240 803 1,240 803

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

บริษัทย่อย - - 6,000 6,000

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 256,987 185,389 256,987 185,389

กิจการที่เก่ียวข้องกันอ่ืน 159,895 85,938 159,895 85,938

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 

บริษัทใหญ่ 160 113 160 113

บริษัทย่อย - - 480 340

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 7,845 8,199 7,845 8,199

กิจการที่เก่ียวข้องกันอ่ืน 30,741 30,421 30,741 30,421
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 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์อื่น

บริษัทใหญ่ - 113 - 113

บริษัทย่อย - - - 340

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 39,710 19,795 39,710 19,795

กิจการที่เก่ียวข้องกันอ่ืน 21,285 27,667 21,285 27,667

เงินรับฝาก

บริษัทใหญ่ 2,808 37 2,808 37

บริษัทย่อย - - 131,251 96,136

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 612,772 369,537 612,772 369,537

กิจการที่เก่ียวข้องกันอ่ืน 150,257 178,608 150,257 178,608

ผู้บริหารส�าคัญของธนาคาร 88,881 67,298 88,881 67,298

หนี้สินอื่น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 36 22 36 22

กิจการที่เก่ียวข้องกันอ่ืน 120 93 120 93

ผู้บริหารส�าคัญของธนาคาร 333 60 333 60

	 สัญญาส�าคัญท่ีท�ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

 ธนาคารมีสัญญาให้เช่าพื้นที่ส�านักงานแก่บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย โดยมีสัญญามีระยะเวลา 3 ปี ธนาคารได้รับค่าเช่าตามที่ระบุไว ้
ในสัญญา

 ธนาคารมีสัญญาให้บริการแก่บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ขอบเขตการให้บริการประกอบด้วยงานบัญชี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานทรัพยากรมนุษย์ งานก�ากับและตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย งานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ งานปฏิบัติการ งานธุรการ  
งานวิเคราะห์การเงินและการวางแผนกลยุทธ์ และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ธนาคารได้รับค่าบริการตามที่ระบุไว้
ในสัญญา
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28. ผลประโยชน์อื่นท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

 ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

ผลประโยชน์ระยะสั้น 164,210 95,171

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7,345 4,926

ส�ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 14,371 1,860

รวม 185,926 101,957

29. สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ โดยมีส่วนที่ครบก�าหนดช�าระตามระยะเวลา 
นับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

	 จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ภายใน 1 ปี 133,523 110,179 127,996 110,179

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 140,273 91,622 122,459 91,622

มากกว่า 5 ปี 1,152 154 1,152 154

รวม 274,948 201,955 251,607 201,955
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	 รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

ค่าใช้จ่าย 142,848 120,601 142,848 120,601

30. ฐานะและผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญจ�าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

 ธนาคารและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานเดียว คือ การประกอบธุรกิจธนาคาร โดยมีธุรกรรมในประเทศไทยเท่านั้น 
ดังนั้นรายได้ ค่าใช้จ่าย ก�าไร สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ ในงบการเงินจึงเก่ียวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

31. รายได้ดอกเบ้ีย
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 77,625 68,628

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 25,403 21,773

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 5,626,151 4,716,836

การให้เช่าซื้อ 138,445 143,865

รวม 5,867,624 4,951,102
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32. ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

เงินรับฝาก 808,339 705,497 808,624 705,666

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,330 4,083 3,330 4,083

เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ ธปท. 211,736 191,383 211,736 191,383

รวม 1,023,405 900,963 1,023,690 901,132

33. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท) 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

- การรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน 2,381 2,925

- ค่าธรรมเนียมจัดการ 64,087 51,732

-  ค่านายหน้า 340,187 236,357

-  อื่น ๆ 11,898 8,127

รวม 418,553 299,141

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

- ค่าธรรมเนียมและบริการเก่ียวกับบัตรเอทีเอ็ม (11,213) (10,191)

-  ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันเงินให้สินเชื่อ (198,417) (128,716)

-  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี (15,533) (16,065)

-  ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ (25,864) (8,809)

-  อื่น ๆ (21,209) (12,088)

รวม (272,236) (175,869)

สุทธิ 146,317 123,272
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34. ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

ก�าไรจากการขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย 623 1,735

รวม 623 1,735

35. หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

-  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,257,857 831,133

-  ลูกหนี้อื่น 9,021 6,135

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 8,905 16,887

กลับรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่โอนขาย (22,121) -

รวม 1,253,662 854,155
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36. ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท) หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 

ส�าหรับปีปัจจุบัน 262,921 244,224 262,921 244,224

ภาษีปีก่อน ๆ ที่บันทึก (สูงไป) ต�่าไป (288) 1,622 (288) 1,622

262,633 245,846 262,633 245,846

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 16 (84,853) (53,225) (84,999) (53,079)

รวม 177,780 192,621 177,634 192,767

	 ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562 2561

(พันบาท)
ก่อนภาษี

เงินได้

 
ค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้
สุทธิจาก

ภาษีเงินได้
ก่อนภาษี

เงินได้

 รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

เงินลงทุนเผื่อขาย 1,365 (273) 1,092 (2,722) 544 (2,178)

ก�าไรจากการประมาณ
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 299 (60) 239 4,561 (912) 3,649

รวม 1,664 (333) 1,331 1,839 (368) 1,471
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	 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแท้จริง

งบการเงินรวม
2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม
อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)
อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 888,232 963,731

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00 177,646 20.00 192,746

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็น
 รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ 0.05 422 (0.18) (1,747)

ภาษีปีก่อน ๆ ที่บันทึก (สูงไป) ต�่าไป (0.03) (288) 0.17 1,622

รวม 20.02 177,780 19.99 192,621

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม
อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)
อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 898,752 964,460

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00 179,750 20.00 192,892

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็น
 รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ (0.20) (1,828) (0.18) (1,747)

ภาษีปีก่อน ๆ ที่บันทึก (สูงไป) ต�่าไป (0.03) (288) 0.17 1,622

รวม 19.77 177,634 19.99 192,767
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37. ก�าไรต่อหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ก�าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ก�าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร  
 (ข้ันพื้นฐาน) และ (ปรับลด) 710,452 771,110 721,118 771,693

จ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ�าหน่ายแล้ว

จ�านวนหุ้นสามัญ (ข้ันพ้ืนฐาน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 500,000 500,000 500,000 500,000

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซื้อหุ้น 15,625 15,625 15,625 15,625

จ�านวนหุ้นสามัญ (ปรับลด) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 515,625 515,625 515,625 515,625

ก�าไรต่อหุ้น (ข้ันพ้ืนฐาน) (บาท) 1.42 1.54 1.44 1.54

ก�าไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.38 1.50 1.40 1.50

        
38. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไม่ได้ใช้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซึ่งเก่ียวกับการด�าเนินงานของกลุ ่มธนาคารและคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญ 
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเมื่อน�ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก และจะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7* การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9* เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32* การแสดงรายการส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16* การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19* การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

	 *	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน
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	 (ก)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อก�าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่า และการตัดรายการ เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้  
จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน มีดังนี้

 (1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจ�าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
จะยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทั่วไปตามที่ก�าหนด 
โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน 
และโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

 (2) การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย

  ตาม TFRS 9 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายจะรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง TFRS 9 จะน�ามาใช้แทนนโยบายการบัญชีของกลุ่มธนาคารในปัจจุบันที่รับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญา

 (3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

  TFRS 9 แนะน�าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ในขณะที่ปัจจุบัน 
กลุ่มธนาคารประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง โดยการ 
วิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้และการคาดการณ์เก่ียวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 ก�าหนดให้ ใช้วิจารณญาณ 
ในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร โดยใช้
ความน่าจะเป็นถ่วงน�้าหนักเป็นเกณฑ์

  รูปแบบใหม่ของการพิจารณาด้อยค่าจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
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 (4) การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน

  TFRS 9 แนะน�าวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายและวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงินจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน 
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อกิจการถือไว้เพื่อค้า

 การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

 กลุ่มธนาคารคาดว่าจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้เป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบกับก�าไรสะสมหรือ 
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้กลุ่มธนาคารจะไม่น�าข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ 

 ผู ้บริหารได้พัฒนาโมเดลส�าหรับการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม TFRS 9 และประกาศและแนวทาง 
ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ผู ้บริหารประมาณการว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโมเดลตาม TFRS 9  
มีมูลค่าต�่ากว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ผู้บริหารอยู่ในระหว่างประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะยังไม่สามารถสะท้อนเข้าไปในโมเดลด้านเครดิต
ปัจจุบันที่อาจท�าให้ต้องมีการส�ารองด้านเครดิตเพิ่มเติม (Management Overley) เมื่อเปรียบเทียบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามข้อก�าหนด
ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมของธนาคาร  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากผลการค�านวณโมเดลในปัจจุบันและการประมาณการเพิ่มเติมโดยผู้บริหาร

	 (ข)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	16	เรื่อง	สัญญาเช่า

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) ได้น�าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส�าหรับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย ์
สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู้รายการส�าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า  
ส่วนการบัญชีส�าหรับผู้ ให้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ ในปัจจุบัน เช่น ผู้ ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด�าเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐาน 
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

  ปัจจุบันกลุ่มธนาคารรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรับรู้หนี้สิน
ในกรณีที่การจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 กลุ่มธนาคารจะรับรู ้สินทรัพย ์
สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าด�าเนินงานของกลุ่มธนาคารตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 29 ส่งผลให้ 
ลักษณะของค่าใช้จ ่ายที่ เ ก่ียวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ ่มธนาคารจะรับรู ้ค ่าเสื่อมราคาของสินทรัพย ์
สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 
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 การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

 กลุ่มธนาคารคาดว่าจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมย้อนหลัง  
ดังนั้น ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกับยอดยกมาของก�าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2563  
โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ

 กลุ่มธนาคารคาดว่าจะใช้ข้อยกเว้นเร่ืองการน�าค�านิยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าที่มีอยู่ก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 
โดยจะน�า TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ท�าขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และเคยระบุเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

 กลุ่มธนาคารได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ 2 ส�าหรับงบการเงินรวม 
และร้อยละ 2 ส�าหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร และผลกระทบต่อหนี้สินรวมประมาณร้อยละ 2 ส�าหรับงบการเงินรวมและร้อยละ 2  
ส�าหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร

   
39. การจัดประเภทรายการใหม่

 รายการบางรายการในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประเภทใหม ่
เพื่อให้สอดคล้องกับการน�าเสนองบการเงินปี 2562 การจัดประเภทรายการใหม่ที่มีสาระส�าคัญ มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท) การจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2561

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 1,625,048 1,860 1,626,908

ค่าตอบแทนกรรมการ 8,770 (1,860) 6,910

รวม -

 
 การจัดประเภทรายการใหม่นี้เกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารเชื่อว่า การจัดประเภทรายการใหม่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มธนาคาร

มากกว่า
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ข้อมูลธนาคาร

ประเภทธุรกิจ
สถาบันการเงินที่ท�าธุรกรรมภายในขอบเขตใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

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

ทุนจดทะเบียนในปี 2562
ทุนจดทะเบียน	 5,156,250,000		 บาท
ทุนช�าระแล้ว	 5,000,000,000		 บาท
หุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 500,000,000		 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 ---	ไม่มี	---
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	 10		 บาท

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน	
ของผู้สอบบัญชี	 และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งต้ัง	
ผู้สอบบัญชี	รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ือเสนอขออนุมัติ	
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี

ส�าหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชี
ของธนาคาร	จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	ธปท.	
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 ได้มีหนังสือที่	ฝกก.	117/2561	
เรื่อง	การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีฉบับลงวันที่	12	มีนาคม	2561	
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ี
จ�ากัด	จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่

1.		นางสาวอรพินท์	สินถาวรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่
9441	และ/หรือ

2.		นายชาญชัย	สกุลเกิดสิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6827		
และ/หรือ

3.		นางสาวพรรณทิพย์	กุลสันติธ�ารงค์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
เลขที่	4208

ความสัมพันธ์กับธนาคาร
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งต้ังไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับธนาคาร
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สำานักงานสาขา

สำานักงานสาขา วันเวลาทำาการ โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักงานใหญ่
123	อาคารไทยประกันชีวิต	ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

สำานักธุรกิจรัชดาภิเษก
(อาคารไทยประกันชีวิต	ถนนรัชดาภิเษก	รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรม)
123	ชั้น	1	อาคารไทยประกันชีวิต	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	
กรุงเทพฯ	10400

จันทร์	-	ศุกร	์
08.30	น.	-	17.00	น.

0	2697	5454 0	2642	3112

สาขาซีคอน บางแค
ห้องเลขที่	329	ช้ัน	3	ศูนย์การค้าซีคอน	บางแค
607	ถนนเพชรเกษม	แขวงบางหว้า	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	10160

ทุกวัน	
11.00	น.	-	19.30	น.

0	2458	2818-20 0	2458	2821

สาขาซีคอน ศรีนครินทร์
ห้องเลขที่	3057D-2	ชั้น	3	ศูนย์การค้าซีคอนสแควร	์
55	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250

ทุกวัน	
10.30	น.	-	19.30	น.

0	2054	0567,	
0	2054	0678,	
0	2054	0777

0	2054	0789

สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี
ห้องเลขที่	173	ช้ัน	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ชลบุรี
55/88-89,	55/91	หมู่ที่	1	ต�าบลเสม็ด	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

ทุกวัน	
10.30	น.	-	19.30	น.

0	3805	3773-4,	
0	3805	3999

0	3805	3775

สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ห้องเลขที่	426/2	ช้ันที่	4	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ปิ่นเกล้า
7/222	ถนนบรมราชชนนี	แขวงอรุณอัมรินทร์	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	10700

ทุกวัน	
11.00	น.	-	19.30	น.

0	2884	7797-9 0	2884	7890

สาขาเซ็นทรัล พระราม 2
ห้องเลขที่	G30/1	ชั้น	G	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	พระราม	2
160	ถนนพระรามที่	2	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150

ทุกวัน	
11.00	น.	-	19.30	น.

0	2416	1688-9,	
0	2416	1900

	
0	2416	1901

สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ห้องเลขที่	231/2	ช้ัน	2	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	
1697	ถนนพหลโยธิน	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

ทุกวัน
11.00	น.	-	20.00	น.

0	2056	9576-8 0	2056	9579

สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต
ห้องเลขที่	342	ช้ัน	3	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	เวสต์เกต
199,199/1,199/2	หมู่ที่	6	ต�าบลเสาธงหิน	อ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี	11140

ทุกวัน	
11.00	น.	-	20.00	น.

0	2086	2211,	
0	2086	5934-5

0	2086	5936

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน         																																												
ห้องเลขที่	524	ช้ัน	5	ศูนย์การค้าเดอะมอลล์	งามวงศ์วาน
เลขที่	408,	410,	412,	414,	416,	418,	420,	422,	424,	426,	428,	430,	430/1	
หมู่ที่	2	ถนนงามวงศ์วาน	ต�าบลบางเขน	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	11000

ทุกวัน	
11.00	น.	-	19.30	น.

0	2180	6446-8 0	2180	6449

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
ห้องเลขที่	2S-C13	A,	B	ชั้น	2	ศูนย์การค้าเดอะมอลล์	บางกะปิ
3522	ถนนลาดพร้าว	แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

ทุกวัน
11.00	น.	-	19.30	น.

0	2704	7500,	
0	2704	7891-3

0	2704	7894

สาขาเดอะมอลล์ บางแค
ห้องเลขที่	3S-R2-3B	ชั้นที่	3	ศูนย์การค้าเดอะมอลล์	บางแค
518	ถนนเพชรเกษม	แขวงบางแคเหนือ	เขตบางแค	กรุงเทพฯ	10160

ทุกวัน	
10.30	น.	-	19.30	น.

0	2803	8488-92 0	2803	8493
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สำานักงานสาขา วันเวลาทำาการ โทรศัพท์ โทรสาร

สาขานครปฐม
136	ถนนราชวิถี	ต�าบลพระปฐมเจดีย	์
อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	73000		

จันทร์	-	ศุกร	์
08.00	น.	-	17.00	น.

0	3431	0001,	
0	3431	0555

0	3431	0004

สาขานครราชสีมา
1282/12-14	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	30000

จันทร์	-	ศุกร	์
08.30	น.	-	17.00	น.

0	4434	2342,	
0	4434	2688-90

0	4434	2665

สาขาบ๊ิกซี อ้อมใหญ่	(ใกล้ทางเข้าลานจอดรถ	ตรงข้ามเอ็มเค)
ห้องเลขที่	GJA	001/3	ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร	์
17/17	หมู่ที่	8	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลอ้อมใหญ	่
อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	73160

ทุกวัน
10.30	น.	-	19.30	น.

0	2431	2590-2 0	2431	2589

สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์
ห้องเลขที่	2	C001	ชั้น	2	ศูนย์การค้าพาราไดซ์	พาร์ค	
61	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250

ทุกวัน
10.30	น.	-	19.30	น.

0	2780	2209-11 0	2780	2208

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ห้องเลขที่	PLZ.2.SHP030	ชั้น	2	ฝั่งเซ็นทรัล	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต
94	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลประชาธิปัตย์	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12130

ทุกวัน
11.00	น.	-	19.30	น.

0	2958	5276-9 0	2958	5377

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

ทุกวัน
11.00	น.	-	19.30	น.

0	2947	5656,
0	2947	5681,	
0	2947	5694-5

0	2947	5680

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

จันทร์	-	ศุกร	์
08.30	น.	-	17.00	น.

0	2222	3180-1,	
0	2222	3760-1

0	2222	3120

สาขาสมุทรปราการ
156	ถนนศรีสมุทร	ต�าบลปากน�้า	
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10270

จันทร์	-	ศุกร์
08.30	น.	-	17.00	น.

0	2730	9160-3 0	2730	9159

สาขาสมุทรสาคร
920/30	ถนนเอกชัย	ต�าบลมหาชัย
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร	74000

จันทร์	-	ศุกร์
08.30	น.	-	17.00	น.

0	3442	4200,	
0	3442	4343-4,	
0	3442	4446

0	3442	4445

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

จันทร์	-	ศุกร์
08.30	น.	–	17.30	น.

0	2261	9958-9 0	2261	9957
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สำานักงานสาขา วันเวลาทำาการ โทรศัพท์ โทรสาร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพฯ

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กล้วยนำ้าไท
4062	ถนนพระรามที่	4	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2249	3517,	
0	2249	5165

0	2249	5236

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ถนนจันทน์
34	ถนนสาธุประดิษฐ์	แขวงทุ่งวัดดอน	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2212	8670–1 0	2212	8672

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ถนนพระยาสุเรนทร์
785	ถนนพระยาสุเรนทร์	แขวงบางชัน	เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	10510

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2136	6842-3 0	2136	6843

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 45
49/765	ซอยสุขาภิบาล	5	ซอย	45	แขวงออเงิน	เขตสายไหม	กรุงเทพฯ	10220

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2532	2285-6 	0	2532	2286

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ทุ่งครุ
381/4	ถนนประชาอุทิศ	แขวงบางมด	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	10140

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2426	2663 0	2426	2664

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นาคนิวาส-ลาดพร้าว
2	ห้อง	104	ซอยนาคนิวาส	37	ถนนนาคนิวาส	แขวงลาดพร้าว	
เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10310

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2538	5073,	
0	2538	5083

0	2538	5421

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บางกะปิ
171	ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์	2	แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2377	2985-6 -

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บางขุนนนท์
21/45	ถนนบางขุนนนท์	แขวงบางขุนนนท์	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	10700

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2433	7406-7 -

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

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2347	0441-2 0	2347	0182

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

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2413	3504-5 0	2413	3503

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บางบอน
701	ถนนเอกชัย	แขวงบางบอน	เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	10150

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2415	5644-5 0	2415	5646

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ประชานิเวศน์
3/1	ห้อง	A1	ประชานิเวศน์	1	สแควร์	โครงการบ้านประชานิเวศน์	1	
ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2591	9180-1 0	2591	9182

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พระโขนง
28/1	ถนนสุขุมวิท	71	แขวงพระโขนงเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2130	7625-6 0	2130	7626

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พระราม 2
179/10	ถนนท่าข้าม	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2408	4850-1 0	2408	4852

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

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2540	0190-2 0	2540	0193

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

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2318	2673-4 0	2318	2674

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ลาดกระบัง
2654/39	ถนนลาดกระบัง	แขวงลาดกระบัง	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10250

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2327	0384–5 0	2327	0386

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย วงเวียนใหญ่
388	ถนนลาดหญ้า	แขวงคลองสาน	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ	10600

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2437	8730-1 	0	2437	8732

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ศรีย่าน
664	อาคารห้างสรรพสินค้าเอดิสัน	ถนนสามเสน	แขวงถนนนครไชยศร	ี
เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300

จันทร์	-	ศุกร์
10.00	น.	-	19.00	น.

0	2241	7363-4 0	2241	7365

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

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2397	0736-7 0	2397	0738

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หนองแขม
1711	ถนนเพชรเกษม	แขวงหลักสอง	เขตบางแค	กรุงเทพฯ	10160

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2421	7570-1 0	2421	7572

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หนองจอก
1	ถนนเช่ือมสัมพันธ์	แขวงกระทุ่มราย	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	10530

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2548	2797-8 0	2548	2799

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ห้วยขวาง
1998/4-5	ถนนประชาสงเคราะห์	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10320

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2275	5245-6 0	2275	5246

สำานักงานนาโนเครดิต คู้บอน 27
4	ซอยคู้บอน	27	แยก	24	แขวงท่าแร้ง	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2347	0441-2 0	2347	0443

สำานักงานนาโนเครดิต เซ็นเตอร์วัน
ห้อง	99	ช้ัน	G	อาคารเซ็นเตอร์วัน	ช้อปปิ้ง	พลาซ่า
1	ซอยเลิศปัญญา	ถนนราชวิถี	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2275	5245-6 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดกีบหมู
399/5	ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง	แขวงบางชัน	เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	10510

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2170	9819 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดโกสุมรวมใจ
312/3	ตลาดโกสุมรวมใจ	ถนนโกสุมรวมใจ	แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง	กรุงเทพฯ	10210

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2583	5615-6 0	2583	5617

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดชุมชนชัยฉิมพลี
19	ซอยบางแวก	82	แขวงคลองขวาง	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	10160	

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2413	3504-5 0	2413	3505

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดชุมชนหมู่บ้านธรากร
4	ซอยรามค�าแหง	166	แยก	7	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2138	5788 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเซฟเซ็นเตอร์
42/30-42/34	หมู่ที่	18	ถนนบรมราชชนนี	แขวงศาลาธรรมสพน	์
เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ	10170

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2413	3504-5 0	2413	3503

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม่
499/1-10	ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย	4	แขวงบางพรม	
เขตตล่ิงชัน	กรุงเทพฯ	10170

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2410	7787 -
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สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเตาปูน
547/25	ถนนประชาราษฎร์	2	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2591	9180-1 0	2591	9182

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดนำาชัย
127	ถนนลาดกระบัง	แขวงลาดกระบัง	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2327	0384–5 0	2327	0386

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดบวรร่มเกล้า
123/23	ตลาดบวรร่มเกล้า	ซอยเคหะร่มเกล้า	1/3	แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2540	0190-2
	
0	2540	0193

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดบางปะกอก
1439	ถนนสุขสวัสดิ์	แขวงบางปะกอก	เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	10140

จันทร์	อังคาร	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2409	2998 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดบัวพัฒนา (ลาดปลาเค้า 50)
456	ถนนลาดปลาเค้า	แขวงจรเข้บัว	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2157	3167 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดปัฐวิกรณ์
27/51	หมู่ที่	7	แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10240

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2780	2980 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดพลู
1577	ถนนเทอดไท	แขวงตลาดพลู	เขตธนบุรี	กรุงเทพฯ	10600

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2466	4899 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดพัฒนาการ
174	ซอยพัฒนาการ	70	แขวงประเวศ	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250

พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2318	2673-4 	0	2318	2674

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดย่ิงเจริญ
651	ตลาดย่ิงเจริญ	ถนนพหลโยธิน	แขวงอนุสาวรีย	์
เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2347	0441-2 0	2347	0443

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดลานทรายพลาซ่า
659/103	ถนนสาธุประดิษฐ์	แขวงบางโพงพาง	
เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2126	5444 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดลุงเพิ่ม (วิภาวดี 22)
222	ซอยทองหล่อ	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2275	5245-6 0	2275	5246

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต
109/14	ถนนทวีวัฒนา	แขวงทวีวัฒนา	เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ	10170

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2421	7570-1 0	2421	7572

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเศรษฐะทัตต์
75	ซอยอาคารพิบูลวัฒนา	ถนนพระรามที่	6	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2163	4788 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสี่แยกบางนา
47/10	ถนนสรรพาวุธ	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2702	7049-50 0	2730	9159

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดอ่อนนุช 58
1932	ถนนอ่อนนุช	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2397	0736-7 0	2397	0738

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดแฮปปี้แลนด์ ใหม่ (เสรี ไทย 41)
48/5	ซอยเสรีไทย	41	ถนนเสรีไทย	แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10240

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2377	2985-6 -

สำานักงานนาโนเครดิต ท่าทราย
304/237	ซอยประชาชื่น	12	แยก	1-2	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2591	9180-1 0	2591	9182
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สำานักงานนาโนเครดิต บางกระดี่
166/3	ถนนบางกระดี่	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2409	2720 -

สำานักงานนาโนเครดิต ประตูนำ้า
ห้องเลขที่	127	ช้ัน	1	อาคารกรุงทองพลาซ่า	2
833	ถนนเพชรบุรี	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2275	5245-6 0	2275	5246

สำานักงานนาโนเครดิต พัฒนาการ 20
206	ซอยพัฒนาการ	20	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250

อังคาร	พฤหัสบดี	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2318	2673-4 0	2318	2674

สำานักงานนาโนเครดิต พาหุรัด
95/103-106	อาคารตลาดพาหุรัด	ถนนตรีเพชร	แขวงวังบูรพาภิรมย	์
เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2437	8730-1 0	2437	8732

สำานักงานนาโนเครดิต รามคำาแหง 2
197/199/201/203/205	อาคารนัมเบอร์วันพลาซ่า	ถนนรามค�าแหง	2
	แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2397	0736-7 0	2397	0738

สำานักงานนาโนเครดิต ลาดพร้าว-วังหิน
760	ถนนลาดพร้าววังหิน	แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2591	9180-1 0	2591	9182

สำานักงานนาโนเครดิต วัน แอท โบ๊เบ๊
253/3	ถนนด�ารงรักษ์	แขวงคลองมหานาค	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ	10100

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2433	7406-7 0	2433	7408

สำานักงานนาโนเครดิต ศิริราช
839/1-2	ถนนอรุณอัมรินทร์	แขวงศิริราช	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	10700

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2433	7406-7 -

สำานักงานนาโนเครดิต สรงประภา
8/2	ซอยสรงประภา	9	ถนนสรงประภา	แขวงดอนเมือง	
เขตดอนเมือง	กรุงเทพฯ	10210

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2567	0060-2 0	2567	0063

สำานักงานนาโนเครดิต สายใต้ใหม่
89	หมู่ที่	8	ถนนบรมราชชนนี	แขวงฉิมพลี	เขตตล่ิงชัน	กรุงเทพฯ	10170

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2433	7406-7 -

สำานักงานนาโนเครดิต สีลม
ห้องเลขที่	40		อาคารตรีนิต้ีมอลล์	1		425/128	ซอยสิริจุลเสวก	
ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2212	8670–1 0	2212	8672

สำานักงานนาโนเครดิต หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
45	ถนนนักกีฬาแหลมทอง	แขวงทับช้าง	เขตสะพานสูง	กรุงเทพฯ	10240

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2377	2985-6 -

นครปฐม

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กำาแพงแสน
111/2	หมู่ที่	1	ต�าบลก�าแพงแสน	อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	73140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	3430	0637-8 0	3430	0639

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นครชัยศรี (นครปฐม)
97/19	หมู่ที่	2	ต�าบลบางกระเบา	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	73120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	3431	0326 0	3431	0327

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นครปฐม
17-18	ถนนบ่อเร่ิม	ต�าบลพระปฐมเจดีย์	อ�าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม	73000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	3421	9696-7 0	3421	9697
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สำานักงานนาโนเครดิต ดอนตูม
129/19	หมู่ที่	1	ต�าบลสามง่าม	อ�าเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม	73150

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3421	9695-8,	
0	3427	1231-2

0	3421	9699

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดขุนแผน (นครปฐม)
31/37	หมู่ที่	1	ต�าบลท่าตลาด	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	73110

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3431	1086 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดบางเลน
116	หมู่ที่	6	ต�าบลบางเลน	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	73130

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3430	0637-8 0	3430	0639

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดมาลี
141/50	หมู่	5	ต�าบลกระทุ่มล้ม	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	73220

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

	0	2408	7479 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดศาลายา
139/32	หมู่ที่	5	ต�าบลศาลายา	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2431	2590-2 0	2431	2589

นนทบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นนทบุรี
706	ถนนประชาราษฎร์	ต�าบลสวนใหญ่	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	11000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2526	8524-5 0	2526	8540

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บางใหญ่
89/4	หมู่ที่	6	ต�าบลเสาธงหิน	อ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี	11140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2595	0420-2 0	2595	0423

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ปากเกร็ด
121/19	ห้องเลขที่	PB	03	หมู่ที่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลปากเกร็ด	
อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2583	5615-6 0	2583	5617

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดนัดชุมชน
17/1	หมู่ที่	8	ต�าบลล�าโพ	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	11110		

พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2595	0420-2 0	2595	0423

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดใหม่เรวดี
543/34	ถนนเรวดี	ต�าบลตลาดขวัญ	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	11000

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2526	8524-5 0	2526	8540

สำานักงานนาโนเครดิต ไทรน้อย (นนทบุรี)
25/10	หมู่ที่	1	ต�าบลคลองขวาง	อ�าเภอไทรน้อย	จังหวัดนนทบุรี	11150

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2147	1837 -

สำานักงานนาโนเครดิต บางบัวทอง
59/2	หมู่ที่	2	ต�าบลโสนลอย	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	11110

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2595	0420-2 0	2595	0423

สำานักงานนาโนเครดิต เมืองทองธานี
101-101/1	ถนนป๊อปปูล่า	ต�าบลบ้านใหม่	อ�าเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี	11120

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2583	5615-6 0	2583	5617

ปทุมธานี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ตลาดไท
31/26	ตลาดไท	หมู่ที่	9	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี	12120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2516	4035-6 0	2516	4037

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ธัญบุรี คลอง 6
40/67	หมู่ที่	1	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2577	1383-4 0	2577	1385

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นวนคร (ปทุมธานี)
10/27	หมู่ที่	19	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2529	1891-2 0	2529	1892
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สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ปทุมธานี
24/159	ถนนปทุมกรุงเทพ	ต�าบลบางปรอก	อ�าเภอเมืองปทุมธานี	
จังหวัดปทุมธานี	12000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2581	1046-7 0	2581	1048

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย รังสิต
81	ซอยรังสิต-ปทุมธานี	3	ต�าบลประชาธิปัตย์	อ�าเภอธัญบุร	ี
จังหวัดปทุมธานี	12130

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2567	0060-2 0	2567	0063

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ลำาลูกกา
169/33	หมู่ที่	3	ถนนล�าลูกกา	ต�าบลคูคต	อ�าเภอล�าลูกกา	
จังหวัดปทุมธานี	12130

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	2531	5012,	
0	2531	5014

0	2531	5013

สำานักงานนาโนเครดิต เซียร์ รังสิต
ห้อง	F001	อาคารศูนย์การค้า	รังสิตอาเขต	68/3	หมู่ที่	8	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคูคต	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	12130

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2567	0060-2 0	2567	0063

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดกลางลาดสวาย
52/39	หมู่ที่	5	ต�าบลลาดสวาย	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	12150

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2531	5012,
0	2531	5014

0	2531	5013

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดฐานเพชรปทุม
99/8	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านใหม่	อ�าเภอเมืองปทุมธานี	จังหวัดปทุมธานี	12000

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2194	0993 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดไทยสมบูรณ์
58	หมู่ที่	4	ต�าบลคลองสาม	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2516	4035-6 0	2516	4037

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดมารวย (หทัยราษฎร์ 54)
39/4	หมู่ที่	18	ต�าบลบึงค�าพร้อย	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	12150

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2136	6842-3 0	2136	6843

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดอุดมทรัพย์
89/85	ตลาดอุดมทรัพย์	หมู่ที่	1	ถนนสาย	346	ต�าบลคูขวาง	
อ�าเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธานี	12140

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2581	1046-7 0	2581	1048

สำานักงานนาโนเครดิต ธัญบุรี คลอง 11-12
11/12	หมู่ที่	1	ต�าบลบึงน�้ารักษ์	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2147	1522 -

สำานักงานนาโนเครดิต บางคูวัด
88/10	หมู่ที่	1	ต�าบลบางคูวัด	อ�าเภอเมืองปทุมธานี	จังหวัดปทุมธานี	12000

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2159	9118 -

สำานักงานนาโนเครดิต ลำาลูกกา คลอง 8
9/18	อาคารตลาดเจริญกัลป์	หมู่ที่	5	ต�าบลล�าลูกกา	อ�าเภอล�าลูกกา	
จังหวัดปทุมธานี	12150

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2531	5236-7 0	2531	5238

สมุทรปราการ

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บางพลี
200/60	หมู่ที่	1	ถนนเทพารักษ์	ต�าบลบางเสาธง	อ�าเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ	10540

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2181	7971-2 0	2181	7973

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บางพลีใหญ่ (สมุทรปราการ)
228/11	หมู่ที่	11	ต�าบลบางพลีใหญ่	อ�าเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ	10540

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2180	0598-9 0	2180	0598
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สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พระประแดง
265/2	หมู่ที่	17	ถนนนครเขื่อนขันธ์	ต�าบลบางพ่ึง	อ�าเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ	10130

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	2464	2471 0	2464	2472

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดทิพย์เกสร
99/71	หมู่ที่	8	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2327	0384-5 0	2327	0386

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดไทยรุ่งทิพย์ (สมุทรปราการ)
536/1	ตลาดไทยรุ่งทิพย์	หมู่ที่	11	ต�าบลคลองด่าน	อ�าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ	10550

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2181	7971-2 0	2181	7973

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดนำาไทย (บางพลี)
99/5	หมู่ที่	5	ต�าบลบางพลีน้อย	อ�าเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ	10560

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2181	7971-2 0	2181	7973

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสดนิคมฯ บางปู
548	ตลาดสดนิคมฯ	บางปู	หมู่ที่	6	ถนนพุทธรักษา	ต�าบลแพรกษา	
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2702	7049-50 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเอี่ยมเจริญ
2114	หมู่ที่	8	ต�าบลส�าโรงเหนือ	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	
จังหวัดสมุทรปราการ	10270

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2384	1448 -

สำานักงานนาโนเครดิต สามแยกพระสมุทรเจดีย์
107/11	หมู่ที่	3	ถนนสุขสวัสดิ์	ต�าบลปากคลองบางปลากด	
อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ	10290

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2464	2471 0	2464	2472

สมุทรสาคร

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร)
345/6	หมู่ที่	1	ต�าบลหลักสาม	อ�าเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมุทรสาคร	74120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	–	17.30	น.

0	3448	0300-1 0	3448	0301

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดกระทุ่มแบน
1345/14	ถนนสุคนธวิท	ต�าบลตลาดกระทุ่มแบน	อ�าเภอกระทุ่มแบน	
จังหวัดสมุทรสาคร	74110

จันทร์	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3442	5802-3 0	3442	4520

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดป้าคี
49/5	หมู่ที่	5	ต�าบลพันท้ายนรสิงห์	อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	
จังหวัดสมุทรสาคร	74000

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2408	4850-1 0	2408	4852

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดโพธ์ิแจ้เซ็นเตอร์
24/310	หมู่ที่	2	ต�าบลบางน�้าจืด	อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	
จังหวัดสมุทรสาคร	74000

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2415	5644-5 0	2415	5646

สำานักงานนาโนเครดิต ท่าฉลอม (สมุทรสาคร)
33/352	หมู่ที่	4	ต�าบลท่าจีน	อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	
จังหวัดสมุทรสาคร	74000

อังคาร	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.30	น.

0	3444	6423 -
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ภาคเหนือ

เชียงราย

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เชียงของ (เชียงราย)
279	หมู่ที่	3	ต�าบลเวียง	อ�าเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	57140

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5318	0095,	
0	5318	5523

0	5318	5523

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เชียงราย
180/24	หมู่ที่	12	ต�าบลรอบเวียง	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	57000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5371	9056-7 0	5371	9058

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เชียงแสน (เชียงราย)
937/1	หมู่ที่	3	ต�าบลเวียง	อ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	57150

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5360	2523-4 0	5360	2524

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เทิง (เชียงราย)
193/1	หมู่ที่	1	ต�าบลเวียง	อ�าเภอเทิง	จังหวัดเชียงราย	57160

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5372	7293 0	5372	7294

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บ้านดู่ (เชียงราย)
339/2	หมู่ที่	4	ต�าบลบ้านดู่	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	57100

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5316	0643,
0	5316	0645

0	5316	0645

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย แม่จัน (เชียงราย)
219/5	หมู่ที่	4	ต�าบลแม่จัน	อ�าเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย	57110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5316	0930-1 0	5316	0931

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม่สาย (เชียงราย)
2/5	หมู่ที่	5	ต�าบลเวียงพางค�า	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	57130

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5373	1481-2 0	5373	1483

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
69/8	หมู่ที่	1	ต�าบลเวียง	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย	57170

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5316	0988-9 0	5316	0989

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสดกลางเวียง (เชียงราย)
428	หมู่ที่	1	ต�าบลเวียงชัย	อ�าเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	57210

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5371	9056-7 0	5371	9058

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดห้วยไคร้ (แม่สาย)
282	หมู่ที่	7	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	57220

จันทร์	อังคาร	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5373	1481-2 0	5373	1483

สำานักงานนาโนเครดิต ป่าแดด (เชียงราย)
10/6	หมู่ที่	1	ต�าบลป่าแดด	อ�าเภอป่าแดด	จังหวัดเชียงราย	57190

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5376	1120 -

สำานักงานนาโนเครดิต พาน (เชียงราย)
852	หมู่ที่	1	ต�าบลเมืองพาน	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	57120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5371	9056-7 0	5371	9058

เชียงใหม่

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย จอมทอง (เชียงใหม่)
240/3	หมู่ที่	5	ต�าบลข่วงเปา	อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	50160

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5311	4707-8 0	5311	4708

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เชียงใหม่
265/4	ถนนช้างเผือก	ต�าบลช้างเผือก	อ�าเภอเมืองเชียงใหม	่
จังหวัดเชียงใหม่	50300

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5321	6238-9 0	5321	6237

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ฝาง (เชียงใหม่)
661/1	หมู่ที่	3	ต�าบลเวียง	อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	50110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5345	1349 0	5345	1348

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย แม่แตง (เชียงใหม่)
333/43	หมู่ที่	2	ต�าบลขี้เหล็ก	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	50150

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5337	2366,	
0	5337	2036

0	5337	2036

200 รายงานประจ�าปี 2562



สำานักงานสาขา วันเวลาทำาการ โทรศัพท์ โทรสาร

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย แม่ริม (เชียงใหม่)
399/93	หมู่ที่	1	ต�าบลริมใต้	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	50180

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5311	1651 0	5311	1652

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สันกำาแพง
108/46	หมู่ที่	3	ต�าบลต้นเปา	อ�าเภอสันก�าแพง	จังหวัดเชียงใหม่	50130

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5333	9474-5 0	5333	9476

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สันป่าตอง (เชียงใหม่)
137	หมู่ที่	10	ต�าบลยุหว่า	อ�าเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่	50120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5311	4751-2 0	5311	4752

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หนองหอย (เชียงใหม่)
332/3	ถนนล�าพูน	ต�าบลวัดเกต	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	50000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5311	1639 0	5311	1638

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ฮอด (เชียงใหม่)
110/11	หมู่ที่	2	ต�าบลหางดง	อ�าเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	50240

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5311	4814-5 0	5311	4815

สำานักงานนาโนเครดิต ไชยปราการ (เชียงใหม่)
35/3	หมู่ที่	2	ต�าบลปงต�า	อ�าเภอไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม่	50320

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5311	4836 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสดแม่เหียะ
32	หมู่ที่	2	ต�าบลแม่เหียะ	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	50100

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5321	6238-9 0	5321	6237

สำานักงานนาโนเครดิต ทุ่งเสี้ยว (เชียงใหม่)
458/3	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านกลาง	อ�าเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่	50120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5311	4881 -

สำานักงานนาโนเครดิต สันทราย (เชียงใหม่)
199	หมู่ที่	2	ต�าบลสันพระเนตร	อ�าเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่	50210

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5310	6190 -

น่าน

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย น่าน
7/22	ถนนเจ้าฟ้า	ต�าบลในเวียง	อ�าเภอเมืองน่าน	จังหวัดน่าน	55000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5471	8462-3 0	5471	8463

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ปัว (น่าน)
148/1	หมู่ที่	3	ต�าบลปัว	อ�าเภอปัว	จังหวัดน่าน	55120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5471	8278-9 0	5471	8279

สำานักงานนาโนเครดิต เวียงสา (น่าน)
248/2	หมู่ที่	4	ต�าบลกลางเวียง	อ�าเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน	55110

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5471	8397 -

พะเยา

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เชียงคำา (พะเยา)
85/2	หมู่ที่	15	ต�าบลหย่วน	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา	56110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5443	0970 0	5443	0971

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พะเยา
112	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลแม่ต�๋า	อ�าเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	56000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5443	1029-30 0	5443	1028

สำานักงานนาโนเครดิต จุน (พะเยา)
260/4	หมู่ที่	5	ต�าบลห้วยข้าวก�่า	อ�าเภอจุน	จังหวัดพะเยา	56150

จันทร์	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5443	0859 -

สำานักงานนาโนเครดิต แม่ใจ (พะเยา)
251/1	หมู่ที่	5	ต�าบลแม่ใจ	อ�าเภอแม่ใจ	จังหวัดพะเยา	56130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5449	9201 -
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แพร่

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย แพร่
96/15	ถนนช่อแฮ	ต�าบลในเวียง	อ�าเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่	54000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5453	1352-5 0	5453	1351

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สอง (แพร่)
46/2	หมู่ที่	6	ต�าบลบ้านกลาง	อ�าเภอสอง	จังหวัดแพร่	54120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5452	0880-1 0	5452	0881

สำานักงานนาโนเครดิต สูงเม่น (แพร่)
2/11	หมู่ที่	4	ต�าบลดอนมูล	อ�าเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่	54130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5453	1352-5 0	5453	1351

ลำาปาง

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เกาะคา (ลำาปาง)
291/1	หมู่ที่	7	ต�าบลศาลา	อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง	52130

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5426	0348 0	5426	0347

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ลำาปาง
357/42	ถนนบุญวาทย์	(ฉัตรไชย)	ต�าบลสวนดอก	อ�าเภอเมืองล�าปาง	
จังหวัดล�าปาง	52100

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5422	5300-3 0	5422	5304

สำานักงานนาโนเครดิต แม่เมาะ (ลำาปาง)
184/2	หมู่ที่	7	ต�าบลแม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	52220

จันทร์	อังคาร	พุธ	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5426	0171 -

สำานักงานนาโนเครดิต วังเหนือ (ลำาปาง)
5/34	หมู่ที่	9	ต�าบลวังเหนือ	อ�าเภอวังเหนือ	จังหวัดล�าปาง	52140

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5426	0113 -

สำานักงานนาโนเครดิต ห้างฉัตร (ลำาปาง)
103/2	หมู่ที่	1	ต�าบลห้างฉัตร	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	52190

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5422	5300-3 0	5422	5304

ลำาพูน

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ลำาพูน
182/2	หมู่ที่	5	ต�าบลเวียงยอง	อ�าเภอเมืองล�าพูน	จังหวัดล�าพูน	51000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5309	6182-4 0	5309	6184

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดอำานาจบ้านแซม ป่าซาง (ลำาพูน)
109	หมู่ที่	2	ต�าบลม่วงน้อย	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	51120

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5309	6182-4 0	5309	6184

สำานักงานนาโนเครดิต เวียงหนองล่อง (ลำาพูน)
53/6	หมู่ที่	6	ต�าบลวังผาง	อ�าเภอเวียงหนองล่อง	จังหวัดล�าพูน	51120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5309	6404 -

อุตรดิตถ์

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อุตรดิตถ์
1/19	ถนนเจริญธรรม	ต�าบลท่าอิฐ	อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ	์
จังหวัดอุตรดิตถ์	53000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5541	6541,	
0	5541	6543

0	5541	6542

สำานักงานนาโนเครดิต พิชัย (อุตรดิตถ์)
57	หมู่ที่	3	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอพิชัย	จังหวัดอุตรดิตถ์	53120

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	-	15.00	น.

0	5547	9644 -

สำานักงานนาโนเครดิต สี่แยกวังสีสูบ (อุตรดิตถ์)
7/15	หมู่ที่	2	ต�าบลงิ้วงาม	อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์	53000

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5541	6541,	
0	5541	6543

0	5541	6542
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ภาคกลาง

กำาแพงเพชร

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กำาแพงเพชร
91/4	ถนนราษฎร์รวมใจ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	
จังหวัดก�าแพงเพชร	62000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5571	3101-4 5571	3105

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สลกบาตร (กำาแพงเพชร)
1497/1	หมู่ที่	1	ต�าบลสลกบาตร	อ�าเภอขาณุวรลักษบุร	ี
จังหวัดก�าแพงเพชร	62130

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5574	1864-5 0	5574	1864

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสมหวัง (กำาแพงเพชร)
23/1	หมู่ที่	12	ต�าบลป่าพุทรา	อ�าเภอขาณุวรลักษบุร	ี
จังหวัดก�าแพงเพชร	62130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5574	1864-5 0	5574	1864

สำานักงานนาโนเครดิต ท่ามะเขือ (กำาแพงเพชร)
828	หมู่ที่	2	ต�าบลท่ามะเขือ	อ�าเภอคลองขลุง	จังหวัดก�าแพงเพชร	62120

จันทร์	อังคาร	พุธ
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5574	1465 -

ชัยนาท

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ชัยนาท
13/57	ถนนพรหมประเสริฐ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองชัยนาท	
จังหวัดชัยนาท	17000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5641	0912-3 0	5641	0913

สำานักงานนาโนเครดิต สรรคบุรี (ชัยนาท)
34/6	หมู่ที่	8	ต�าบลแพรกศรีราชา	อ�าเภอสรรคบุรี	จังหวัดชัยนาท	17140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5641	0879 -

นครนายก

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นครนายก
74/142	หมู่ที่	7	ต�าบลบ้านใหญ่	อ�าเภอเมืองนครนายก	
จังหวัดนครนายก	26000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3731	4247-9 0	3731	4249

สำานักงานนาโนเครดิต บ้านนา (นครนายก)
88/1	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านนา	อ�าเภอบ้านนา	จังหวัดนครนายก	26110

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3731	4247-9 0	3731	4249

นครสวรรค์

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นครสวรรค์
49/39	หมู่ที่	5	ต�าบลนครสวรรค์ตก	อ�าเภอเมืองนครสวรรค	์
จังหวัดนครสวรรค์	60000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5688	2133-4 0	5688	2135

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ลาดยาว (นครสวรรค์)
80	หมู่ที่	6	ต�าบลลาดยาว	อ�าเภอลาดยาว	จังหวัดนครสวรรค์	60150

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5627	1390 0	5627	1389

สำานักงานนาโนเครดิต ตาคลี (นครสวรรค์)
82/4	ถนนตาคลีพัฒนา	ต�าบลตาคลี	อ�าเภอตาคลี	จังหวัดนครสวรรค์	60140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.30	น.

0	5620	0418 -

สำานักงานนาโนเครดิต บรรพตพิสัย (นครสวรรค์)
601/10	หมู่ที่	1	ต�าบลเจริญผล	อ�าเภอบรรพตพิสัย	จังหวัดนครสวรรค์	60180

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5621	7622 -
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สำานักงานนาโนเครดิต พยุหะคีรี (นครสวรรค์)
188/16	หมู่ที่	4	ต�าบลพยุหะ	อ�าเภอพยุหะคีรี	จังหวัดนครสวรรค์	60130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5620	0840 -

พระนครศรีอยุธยา

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นครหลวง (อยุธยา)
84/16	หมู่ที่	4	ต�าบลนครหลวง	อ�าเภอนครหลวง	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13260

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3538	1971-2 0	3538	1972

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ประตูนำ้าพระอินทร์
92/71-72	หมู่ที่	7	ต�าบลเชียงรากน้อย	อ�าเภอบางปะอิน	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13180

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3535	4194,	
0	3535	4235

0	3535	4380

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย วังน้อย (อยุธยา)
113	หมู่ที่	7	ตรอกอาคารพาณิชย์	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3535	2553-4 0	3535	2554

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เสนา (อยุธยา)
401/1	ถนนทักษิณเสนา	(ก)	ต�าบลเสนา	อ�าเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3524	6400 0	3524	6401

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อยุธยา
94/6	หมู่ที่	6	ต�าบลไผ่ลิง	อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3534	5666,	
0	3534	5668

0	3534	5667

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดท่าเรือ (อยุธยา)
433/4	ถนนเลียบแม่น�้าป่าสัก	ต�าบลท่าเรือ	อ�าเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13130

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3538	1971-2 0	3538	1972

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสี่ขวาพัฒนา (อยุธยา)
268/14	หมู่ที่	7	ต�าบลล�าตาเสา	อ�าเภอวังน้อย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3534	5666,	
0	3534	5668

0	3534	5667

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเอกเซ็นเตอร์
16/24	หมู่ที่	11	ต�าบลบ้านเลน	อ�าเภอบางปะอิน	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13160

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3535	4194,		
0	3535	4235		

0	3535	4380

พิจิตร

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ตะพานหิน (พิจิตร)
1	ถนนสันติพลาราม	ต�าบลตะพานหิน	อ�าเภอตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร	66110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5661	9709 0	5661	9708

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พิจิตร
20/277	ถนนสระหลวง	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองพิจิตร	จังหวัดพิจิตร	66000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5661	1251,
0	5661	1253

0	5661	1252

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีโสภณ 2 สามง่าม (พิจิตร)
354	หมู่ที่	13	ต�าบลสามง่าม	อ�าเภอสามง่าม	จังหวัดพิจิตร	66140

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5661	1251,	
0	5661	1253

0	5661	1252

สำานักงานนาโนเครดิต บางมูลนาก (พิจิตร)
44/41	ถนนประเทืองถ่ิน	ต�าบลบางมูลนาก	อ�าเภอบางมูลนาก	
จังหวัดพิจิตร	66120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5661	9755 -
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พิษณุโลก

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พรหมพิราม (พิษณุโลก)
508/1	หมู่ที่	1	ต�าบลวงฆ้อง	อ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	65180

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5590	6580,	
0	5590	6579

0	5590	6579

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พิษณุโลก
371/8	ถนนบรมไตรโลกนารถ	2	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก	65000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5525	2804-5 0	5525	2803

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พิษณุโลก (ถนนมิตรภาพ)
729/17	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก	65000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5590	6626,	
0	5590	6625

0	5590	6625

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดราษฎร์ธรรมาภรณ์ (พิษณุโลก)
569/3	หมู่ที่	7	ต�าบลบางระก�า	อ�าเภอบางระก�า	จังหวัดพิษณุโลก	65140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5525	2804-5 0	5525	2803

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดวังทองสามัคคี (พิษณุโลก)
504/5	หมู่ที่	1	ต�าบลวังทอง	อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	65130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5525	2804-5 0	5525	2803

เพชรบูรณ์

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ชนแดน (เพชรบูรณ์)
78	หมู่ที่	12	ต�าบลชนแดน	อ�าเภอชนแดน	จังหวัดเพชรบูรณ์	67150

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5671	3386 0	5671	3387

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บึงสามพัน (เพชรบูรณ์)
121/34	ต�าบลซับสมอทอด	อ�าเภอบึงสามพัน	จังหวัดเพชรบูรณ์	67160

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5671	3396-7 0	5671	3397

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เพชรบูรณ์
19/23	ถนนเกตุปัญญา	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์	67000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5672	1219,	
0	5672	1419

0	5672	1243

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ศรีเทพ (เพชรบูรณ์)
140/8	หมู่ที่	5	ต�าบลสระกรวด	อ�าเภอศรีเทพ	จังหวัดเพชรบูรณ์	67170

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5678	6420-1 0	5678	6421

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หล่มสัก (เพชรบูรณ์)
124/24	ถนนคชเสนีย์	ต�าบลหล่มสัก	อ�าเภอหล่มสัก	
จังหวัดเพชรบูรณ์	67110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5671	3340-1 0	5671	3341

สำานักงานนาโนเครดิต ท่าพล (เพชรบูรณ์)
387	หมู่ที่	2	ต�าบลท่าพล	อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์	จังหวัดเพชรบูรณ์	67250

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5678	6449 -

สำานักงานนาโนเครดิต วิเชียรบุรี (เพชรบูรณ์)
528/8	หมู่ที่	2	ต�าบลท่าโรง	อ�าเภอวิเชียรบุรี	จังหวัดเพชรบูรณ์	67130

อังคาร	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5679	1046 -

สำานักงานนาโนเครดิต หนองไผ่ (เพชรบูรณ์)
559/3	หมู่ที่	11	ต�าบลหนองไผ่	อ�าเภอหนองไผ่	จังหวัดเพชรบูรณ์	67140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5678	6456 -

สำานักงานนาโนเครดิต หล่มเก่า (เพชรบูรณ์)
25/1	หมู่ที่	6	ต�าบลหล่มเก่า	อ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์	67120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5678	6432 -

ลพบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย โคกสำาโรง (ลพบุรี)
16	ถนนประชาวิถี	ต�าบลโคกส�าโรง	อ�าเภอโคกส�าโรง	จังหวัดลพบุรี	15120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3677	6815 0	3677	6814
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สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พัฒนานิคม (ลพบุรี)
162/14	หมู่ที่	1	ต�าบลดีลัง	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	15220

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3677	6848 0	3677	6847

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ลพบุรี
43/3	หมู่ที่	4	ต�าบลท่าศาลา	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	15000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3677	6642-3 0	3642	1992

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ลำานารายณ์ (ลพบุรี)
110	หมู่ที่	6	ต�าบลล�านารายณ์	อ�าเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี	15130

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3677	6927-8 0	3677	6928

สำานักงานนาโนเครดิต พรหมมาสตร์ (ลพบุรี)
114/1	หมู่ที่	6	ต�าบลพรหมมาสตร์	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	15000

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3642	1335 -

สมุทรสงคราม

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สมุทรสงคราม
130/2	ซอยบางแก้ว	ถนนทางเข้าเมือง	ต�าบลแม่กลอง	
อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม	จังหวัดสมุทรสงคราม	75000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3475	6770,
0	3475	6772

0	3475	6771

สำานักงานนาโนเครดิต บางนกแขวก (สมุทรสงคราม)
99/4	หมู่ที่	7	ต�าบลบางนกแขวก	อ�าเภอบางคนท	ี
จังหวัดสมุทรสงคราม	75120

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.30	น.

0	3471	0078 -

สระบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย มวกเหล็ก (สระบุรี)
168/25	หมู่ที่	3	ต�าบลมวกเหล็ก	อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	18180

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3634	0470 0	3634	0471

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สระบุรี
173/39	ถนนสุดบรรทัด	ต�าบลปากเพรียว	อ�าเภอเมืองสระบุรี	
จังหวัดสระบุรี	18000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3622	0861-2 0	3622	0863

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หนองแค (สระบุรี)
93/14	ถนนเศรษฐสัมพันธ์	ต�าบลหนองแค	อ�าเภอหนองแค	
จังหวัดสระบุรี	18140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3634	0469 0	3634	0468

สำานักงานนาโนเครดิต การเคหะ (สระบุรี)
789/632	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลปากเพรียว	อ�าเภอเมืองสระบุร	ี
จังหวัดสระบุรี	18000

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3622	0861-2 0	3622	0863

สำานักงานนาโนเครดิต แก่งคอย (สระบุรี)
36	หมู่ที่	6	ต�าบลตาลเดี่ยว	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18110

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3622	0861-2 0	3622	0863

สำานักงานนาโนเครดิต นิคมเหมราช (สระบุรี)
119/8	หมู่ที่	7	ต�าบลหนองปลาหมอ	อ�าเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี	18140

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	16.00	น.

0	3629	8145 -

สำานักงานนาโนเครดิต วังม่วง (สระบุรี)
35	หมู่ที่	1	ต�าบลค�าพราน	อ�าเภอวังม่วง	จังหวัดสระบุรี	18220

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3634	0253 -

สำานักงานนาโนเครดิต วิหารแดง (สระบุรี)
67/6	หมู่ที่	10	ต�าบลหนองสรวง	อ�าเภอวิหารแดง	จังหวัดสระบุรี	18150

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3620	0861 -
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สิงห์บุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สิงห์บุรี
154/165	ต�าบลบางพุทรา	อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	16000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3651	0348,	
0	3651	0350

0	3651	0349

สุโขทัย

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สวรรคโลก (สุโขทัย)
92/9	ถนนจรดวิถีถ่อง	ต�าบลเมืองสวรรคโลก	อ�าเภอสวรรคโลก	
จังหวัดสุโขทัย	64110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5564	3191 0	5564	3192

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สุโขทัย
19/1	ถนนสิงหวัฒน์	ต�าบลธานี	อ�าเภอเมืองสุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย	64000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5561	5658-9 0	5561	5659

สำานักงานนาโนเครดิต กงไกรลาศ (สุโขทัย)
9/6	หมู่ที่	1	ต�าบลบ้านกร่าง	อ�าเภอกงไกรลาศ	จังหวัดสุโขทัย	64170

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5561	5690 -

สำานักงานนาโนเครดิต ทุ่งเสลี่ยม (สุโขทัย)
168/2	หมู่ที่	8	ต�าบลทุ่งเสล่ียม	อ�าเภอทุ่งเสล่ียม	จังหวัดสุโขทัย	64150

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5561	5623 -

สำานักงานนาโนเครดิต บ้านด่านลานหอย (สุโขทัย)
190/25	หมู่ที่	4	ต�าบลลานหอย	อ�าเภอบ้านด่านลานหอย	
จังหวัดสุโขทัย	64140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5561	5681 -

สำานักงานนาโนเครดิต ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย)
436/6	หมู่ที่	2	ต�าบลหาดเสี้ยว	อ�าเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	64130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5567	2220 -

สุพรรณบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ดอนเจดีย์ (สุพรรณบุรี)
999/110	หมู่ที่	5	ต�าบลดอนเจดีย์	อ�าเภอดอนเจดีย์	จังหวัดสุพรรณบุรี	72170

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3552	8513 0	3552	8514

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ด่านช้าง (สุพรรณบุรี)
280/5-6	หมู่ที่	1	ต�าบลด่านช้าง	อ�าเภอด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	72180

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3552	8668,
0	3552	8667

0	3552	8667

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เดิมบางนางบวช (สุพรรณบุรี)
26/11	หมู่ที่	5	ต�าบลเขาพระ	อ�าเภอเดิมบางนางบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี	72120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3552	8653-4 	0	3552	8654

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สองพี่น้อง (สุพรรณบุรี)
90/15	ถนนบางล่ี-หนองวัลย์เปรียง	ต�าบลสองพี่น้อง	อ�าเภอสองพี่น้อง	
จังหวัดสุพรรณบุรี	72110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3552	8424-5 0	3552	8425

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สุพรรณบุรี
56/2	ถนนเณรแก้ว	ต�าบลท่าพ่ีเลี้ยง	อ�าเภอเมืองสุพรรณบุร	ี
จังหวัดสุพรรณบุรี	72000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3544	6548-9 0	3552	3200

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อู่ทอง (สุพรรณบุรี)
732	หมู่ที่	6	ต�าบลอู่ทอง	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	72160

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3552	4072 0	3552	4073

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเขต (สุพรรณบุรี)
302	หมู่ที่	3	ต�าบลจรเข้สามพัน	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	71170

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3454	0208 -
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สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดแม่จู (สุพรรณบุรี)
705	หมู่ที่	2	ต�าบลสามชุก	อ�าเภอสามชุก	จังหวัดสุพรรณบุรี	72130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3552	8513 	0	3552	8514

สำานักงานนาโนเครดิต ท่าเสด็จ (สุพรรณบุรี)
379/4	หมู่ที่	3	ต�าบลสระแก้ว	อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี	72230

จันทร์	อังคาร	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3552	8613 -

สำานักงานนาโนเครดิต ทุ่งคอก (สุพรรณบุรี)
684	หมู่ที่	10	ต�าบลทุ่งคอก	อ�าเภอสองพ่ีน้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี	72190

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3544	0516 -

สำานักงานนาโนเครดิต ศรีประจันต์ (สุพรรณบุรี)
57/1	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านกร่าง	อ�าเภอศรีประจันต์	จังหวัดสุพรรณบุรี	72140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น

0	3552	8670 -

อ่างทอง

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อ่างทอง
49/9	ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี	ต�าบลย่านซื่อ	อ�าเภอเมืองอ่างทอง	
จังหวัดอ่างทอง	14000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3561	2050,	
0	3561	2052

0	3561	2051

อุทัยธานี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อุทัยธานี
166/4	ถนนเติบศิริ	ต�าบลอุทัยใหม่	อ�าเภอเมืองอุทัยธานี	
จังหวัดอุทัยธานี	61000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5651	0697-8 0	5651	0698

สำานักงานนาโนเครดิต หนองฉาง (อุทัยธานี)
9/28	หมู่ที่	5	ต�าบลหนองฉาง	อ�าเภอหนองฉาง	จังหวัดอุทัยธานี	61110

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5651	0690 -

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กาฬสินธุ์
18/12	ถนนทุ่งศรีเมือง	ต�าบลกาฬสินธุ์	อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์	
จังหวัดกาฬสินธุ์	46000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4381	1351,	
0	4381	1358

0	4381	1356

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กุฉินารายณ์ (กาฬสินธุ์)
465/3	หมู่ที่	2	ต�าบลบัวขาว	อ�าเภอกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	46110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4384	0491-2 0	4384	0492

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สมเด็จ (กาฬสินธุ์)
416/7	หมู่ที่	2	ต�าบลสมเด็จ	อ�าเภอสมเด็จ	จังหวัดกาฬสินธุ์	46150

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4384	0245-6 0	4384	0246

สำานักงานนาโนเครดิต เขาวง (กาฬสินธุ์)
136	หมู่ที่	18	ต�าบลคุ้มเก่า	อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ์	46160

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4384	0486 -

สำานักงานนาโนเครดิต ยางตลาด (กาฬสินธุ์)
448	หมู่ที่	1	ต�าบลยางตลาด	อ�าเภอยางตลาด	จังหวัดกาฬสินธุ์	46120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4381	1351,	
0	4381	1358

0	4381	1356

สำานักงานนาโนเครดิต สหัสขันธ์ (กาฬสินธุ์)
15/2	หมู่ที่	1	ต�าบลโนนบุรี	อ�าเภอสหัสขันธ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	46140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4384	0467 -

ขอนแก่น

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ขอนแก่น
381/49	หมู่ที่	17	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4346	8808-9 0	4346	8810
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สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กระนวน (ขอนแก่น)
49/5	หมู่ที่	7	ต�าบลหนองโก	อ�าเภอกระนวน	จังหวัดขอนแก่น	40170

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4342	4735,	
0	4342	4736

0	4342	4736

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ชุมแพ (ขอนแก่น)
92/5	หมู่ที่	15	ต�าบลชุมแพ	อ�าเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น	40130

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4331	3099-102 0	4331	3096

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ถนนกสิกรทุ่งสร้าง (ขอนแก่น)
279/27	หมู่ที่	13	ถนนกสิกรทุ่งสร้าง	ต�าบลในเมือง	
อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4342	4370-1 0	4342	4372

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นำ้าพอง (ขอนแก่น)
562	หมู่ที่	10	ถนนราษฎร์บ�ารุง	ต�าบลหนองกุง	อ�าเภอน�้าพอง	
จังหวัดขอนแก่น	40140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4342	4724-5 0	4342	4725

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บ้านไผ่ (ขอนแก่น)
451/17	หมู่ที่	1	ถนนมนตรี	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	40110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4330	6236-7 0	4330	6237

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พล (ขอนแก่น)
127/1	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลเมืองพล	อ�าเภอพล	จังหวัดขอนแก่น	40120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4342	4398-9 0	4342	4399

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หนองเรือ (ขอนแก่น)
231	หมู่ที่	1	ต�าบลหนองเรือ	อ�าเภอหนองเรือ	จังหวัดขอนแก่น	40210

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4342	4750-1 0	4342	4751

สำานักงานนาโนเครดิต เขาสวนกวาง (ขอนแก่น)
454	หมู่ที่	11	ต�าบลค�าม่วง	อ�าเภอเขาสวนกวาง	จังหวัดขอนแก่น	40280

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4330	6696 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดประตูนำ้า (ขอนแก่น)
456	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลเมืองเก่า	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4346	8808-9 0	4346	8810

สำานักงานนาโนเครดิต บ้านทุ่ม (ขอนแก่น)
134/5	หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านทุ่ม	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4342	4370-1 0	4342	4372

สำานักงานนาโนเครดิต บ้านหนองใหญ่ (ขอนแก่น)
12/63	หมู่ที่	6	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000

จันทร์	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.30	น.

0	4330	6810 -

สำานักงานนาโนเครดิต ภูเวียง (ขอนแก่น)	
124/2	หมู่ที่	3	ต�าบลภูเวียง	อ�าเภอภูเวียง	จังหวัดขอนแก่น	40150

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4342	4747 -

สำานักงานนาโนเครดิต มัญจาคีรี (ขอนแก่น) 
33	หมู่ที่	3	ต�าบลกุดเค้า	อ�าเภอมัญจาคีรี	จังหวัดขอนแก่น	40160

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4342	4737 -

ชัยภูมิ

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย แก้งคร้อ (ชัยภูมิ)
456/3	หมู่ที่	9	ต�าบลช่องสามหมอ	อ�าเภอแก้งคร้อ	จังหวัดชัยภูมิ	36150

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4405	6860 0	4405	6861

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ชัยภูมิ
293/63	ถนนยุติธรรม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	36000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4481	1404
0	4481	1406

0	4481	1405

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดคอนสาร (ชัยภูมิ)
238/26	หมู่ที่	8	ต�าบลคอนสาร	อ�าเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ	36180

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	17.30	น.

0	4405	6970 -

สำานักงานนาโนเครดิต ภูเขียว (ชัยภูมิ)
81/2	หมู่ที่	1	ต�าบลผักปัง	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	36110

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
11.00	น.	–	17.00	น.

0	4331	3099-102 0	4331	3096
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นครพนม

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นครพนม
130/1	ถนนนิตโย	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองนครพนม	จังหวัดนครพนม	48000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4253	0772-3 0	4253	0773

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นาแก (นครพนม)
600/4	หมู่ที่	8	ต�าบลนาแก	อ�าเภอนาแก	จังหวัดนครพนม	48130

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4253	0758-9 0	4253	0759

สำานักงานนาโนเครดิต ธาตุพนม (นครพนม)
247	หมู่ที่	13	ต�าบลธาตุพนม	อ�าเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	48110

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	16.00	น.

0	4254	1222 -

นครราชสีมา

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ด่านขุนทด (นครราชสีมา)
767/9	หมู่ที่	2	ต�าบลด่านขุนทด	อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	30210

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4498	4024,	
0	4498	4023

0	4498	4023

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ตลาดเซฟวัน
2/32	ซอยมิตรภาพ	15	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา	30000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4421	1831-2 0	4421	1833

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บัวใหญ่ (นครราชสีมา)
11/42	ถนนเทศบาล	4	ต�าบลบัวใหญ่	อ�าเภอบัวใหญ	่
จังหวัดนครราชสีมา	30120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4491	3707,	
0	4491	3709

0	4491	3708

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ปักธงชัย (นครราชสีมา)
260/2	หมู่ที่	12	ต�าบลเมืองปัก	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา	30150

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4493	8766-7 0	4493	8767

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปากช่อง (นครราชสีมา)
939/19	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลปากช่อง	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	30130

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4431	6801-2 0	4431	6803

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พิมาย (นครราชสีมา)
553/4	หมู่ที่	14	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	30110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4475	6872-3 	0	4475	6873

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สีคิ้ว (นครราชสีมา)
352	หมู่ที่	9	ต�าบลสีค้ิว	อ�าเภอสีค้ิว	จังหวัดนครราชสีมา	30140

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4498	4020-1 0	4498	4021

สำานักงานนาโนเครดิต เฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา)
211	หมู่ที่	14	ต�าบลท่าช้าง	อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดนครราชสีมา	30230

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
10.00	น.	–	16.00	น.

0	4495	0050 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดแม่สมบูรณ์ จอหอ (นครราชสีมา)
82	หมู่ที่	3	ต�าบลจอหอ	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	30310

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4421	1831-2 0	4421	1833

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดรวมนำ้าใจชาวกลางดง (นครราชสีมา)
99/24	หมู่ที่	3	ต�าบลกลางดง	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	30130

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4431	6801-2 0	4431	6803

สำานักงานนาโนเครดิต โนนสูง (พิมาย)
9/11	ซอยเทศบาล	1	ถนนเทศบาล	ต�าบลโนนสูง	อ�าเภอโนนสูง	
จังหวัดนครราชสีมา	30160

จันทร์	พุธ	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4439	0707 -

สำานักงานนาโนเครดิต สูงเนิน (นครราชสีมา)
187/1	หมู่ที่	11	ต�าบลสูงเนิน	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	30170

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4498	4022 -

สำานักงานนาโนเครดิต หนองสาหร่าย (นครราชสีมา)
358/8	หมู่ที่	17	ต�าบลหนองสาหร่าย	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	30130

จันทร์	พุธ	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4430	0551 -
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สำานักงานนาโนเครดิต หัวทะเล (นครราชสีมา)
296	หมู่ที่	3	ถนนเพชรมาตุคลา	ต�าบลหัวทะเล	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา	30000

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4425	1456 0	4434	2715

บึงกาฬ

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บึงกาฬ
218/2	หมู่ที่	1	ต�าบลบึงกาฬ	อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จังหวัดบึงกาฬ	38000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4249	0762-3 0	4249	1545

สำานักงานนาโนเครดิต เซกา (บึงกาฬ)
289/3	หมู่ที่	7	ต�าบลเซกา	อ�าเภอเซกา	จังหวัดบึงกาฬ	38150

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4249	0454 -

บุรีรัมย์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นางรอง (บุรีรัมย์)
214/7	ถนนประชาสันติสุข	ต�าบลนางรอง	อ�าเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์	31110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4463	4528 0	4463	4529

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บุรีรัมย์
112	ถนนจิระ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	31000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4461	3444,	
0	4461	3433

0	4461	3466

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ประโคนชัย (บุรีรัมย์)
465/1	หมู่ที่	2	ต�าบลประโคนชัย	อ�าเภอประโคนชัย	จังหวัดบุรีรัมย์	31140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4463	4845,	
0	4463	4846

0	4463	4846

สำานักงานนาโนเครดิต ปะคำา (บุรีรัมย์)
17	หมู่ที่	8	ต�าบลปะค�า	อ�าเภอปะค�า	จังหวัดบุรีรัมย์	31220

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4466	6797 -

สำานักงานนาโนเครดิต ละหานทราย (บุรีรัมย์) 
34	หมู่ที่	1	ต�าบลละหานทราย	อ�าเภอละหานทราย	จังหวัดบุรีรัมย์	31170

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4466	6927 -

สำานักงานนาโนเครดิต ลำาปลายมาศ (บุรีรัมย์)
771	หมู่ที่	9	ต�าบลล�าปลายมาศ	อ�าเภอล�าปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์	31130

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4461	3444,	
0	4461	3433

0	4461	3466

สำานักงานนาโนเครดิต สตึก (บุรีรัมย์)	
344/67	หมู่ที่	1	ต�าบลนิคม	อ�าเภอสตึก	จังหวัดบุรีรัมย์	31150

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4466	6726 -

สำานักงานนาโนเครดิต หนองก่ี (บุรีรัมย์)	
19/4	หมู่ที่	2	ถนนสี่สิงหา	ต�าบลทุ่งกระเต็น	อ�าเภอหนองก่ี	จังหวัดบุรีรัมย์		31210

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4466	6856 -

มหาสารคาม

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย โกสุมพิสัย (มหาสารคาม)
399/1	หมู่ที่	12	ต�าบลหัวขวาง	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	44140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4375	0985-6 0	4375	0986

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พยัคฆภูมิพิสัย (มหาสารคาม)
30	หมู่ที่	1	ต�าบลปะหลาน	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	44110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4375	0615 0	4375	0614

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย มหาสารคาม
157/2	ถนนถีนานนท์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม	44000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4371	0811,	
0	4371	0813

0	4371	0812

สำานักงานนาโนเครดิต เชียงยืน (มหาสารคาม)
8/8	หมู่ที่	3	ต�าบลเชียงยืน	อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม	44160

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4375	0913 -
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สำานักงานนาโนเครดิต บรบือ (มหาสารคาม)
448/3	หมู่ที่	1	ต�าบลบรบือ	อ�าเภอบรบือ	จังหวัดมหาสารคาม	44130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4375	0912 -

สำานักงานนาโนเครดิต วาปีปทุม (มหาสารคาม)
454	หมู่ที่	3	ต�าบลหนองแสง	อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	44120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4375	0990 -

มุกดาหาร

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย มุกดาหาร
89/8	ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล	ต�าบลศรีบุญเรือง	
อ�าเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร	49000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4261	4030-1 0	4261	4034

ยโสธร

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ยโสธร
361	ถนนวิทยะธ�ารงค์	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองยโสธร	จังหวัดยโสธร	35000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4575	6635 0	4575	6634

สำานักงานนาโนเครดิต คำาเข่ือนแก้ว (ยโสธร)
10/2	หมู่ที่	1	ต�าบลลุมพุก	อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว	จังหวัดยโสธร	35110

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4575	6684 -

สำานักงานนาโนเครดิต เลิงนกทา (ยโสธร)
590	หมู่ที่	13	ต�าบลสามแยก	อ�าเภอเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร	35120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.30	น.	–	16.00	น.

0	4261	4030-1 0	4261	4034

ร้อยเอ็ด

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เกษตรวิสัย (ร้อยเอ็ด)
66	หมู่ที่	1	ต�าบลเกษตรวิสัย	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	45150

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4355	6484,	
0	4355	6483

0	4355	6483

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย โพนทอง (ร้อยเอ็ด)
176	หมู่ที่	1	ต�าบลแวง	อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	45110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4355	6435-6 0	4355	6436

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ร้อยเอ็ด
56/2	ถนนเทวาภิบาล	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	
จังหวัดร้อยเอ็ด	45000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4351	6711,	
0	4351	8237

0	4351	8236

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สุวรรณภูมิ (ร้อยเอ็ด)
547/7	หมู่ที่	1	ต�าบลสระคู	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	45130

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4355	6431-2 0	4355	6432

สำานักงานนาโนเครดิต จตุรพักตรพิมาน (ร้อยเอ็ด)
447/1	หมู่ที่	1	ต�าบลหัวช้าง	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	45180

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4356	1151 -

สำานักงานนาโนเครดิต โพธ์ิชัย (ร้อยเอ็ด) 
104	หมู่ที่	17	ต�าบลขามเปี้ย	อ�าเภอโพธิ์ชัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	45230

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4355	6437 -

สำานักงานนาโนเครดิต เสลภูมิ (ร้อยเอ็ด)
100	หมู่ที่	1	ต�าบลขวัญเมือง	อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	45120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4351	6711,	
0	4351	8237

0	4351	8236

สำานักงานนาโนเครดิต หนองพอก (ร้อยเอ็ด)
14	หมู่ที่	8	ต�าบลหนองพอก	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	45210

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4350	1679 -

สำานักงานนาโนเครดิต อาจสามารถ (ร้อยเอ็ด)
2/8	หมู่ที่	1	ต�าบลอาจสามารถ	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	45160

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4355	6434 -
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เลย

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เลย
83/2	ถนนเจริญรัฐ	ต�าบลกุดป่อง	อ�าเภอเมืองเลย	จังหวัดเลย	42000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4281	5476-7 0	4281	5478

สำานักงานนาโนเครดิต วังสะพุง (เลย)
531/2	หมู่ที่	9	ต�าบลวังสะพุง	อ�าเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย	42130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4281	0401 -

ศรีสะเกษ

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กันทรลักษ์ (ศรีสะเกษ)
62/1	หมู่ที่	2	ต�าบลน�้าอ้อม	อ�าเภอกันทรลักษ์	จังหวัดศรีสะเกษ	33110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4582	6530 0	4582	6531

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)
637/2	หมู่ที่	6	ต�าบลห้วยเหนือ	อ�าเภอขุขันธ์	จังหวัดศรีสะเกษ	33140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4582	6562-3 0	4582	6563

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ราษีไศล (ศรีสะเกษ)
34/9	หมู่ที่	2	ถนนรัฐประชา	ต�าบลเมืองคง	อ�าเภอราษีไศล	
จังหวัดศรีสะเกษ	33160

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4568	2120,	
0	4568	2119

0	4568	2119

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ศรีสะเกษ
983/69	ถนนกวงเฮง	ต�าบลเมืองใต้	อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ	
จังหวัดศรีสะเกษ	33000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4561	3317-8 0	4561	3319

สำานักงานนาโนเครดิต กันทรารมย์ (ศรีสะเกษ)
74/16	หมู่ที่	13	ต�าบลดูน	อ�าเภอกันทรารมย์	จังหวัดศรีสะเกษ	33130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4561	3317-8 0	4561	3319

สำานักงานนาโนเครดิต ขุนหาญ (ศรีสะเกษ)
25	หมู่ที่	12	ถนนสุขาภิบาล	1	ต�าบลสิ	อ�าเภอขุนหาญ	จังหวัดศรีสะเกษ	33150

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.30	น.

0	4582	6530 0	4582	6531

สกลนคร

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย คำาตากล้า (สกลนคร)
153/1	หมู่ที่	11	ต�าบลค�าตากล้า	อ�าเภอค�าตากล้า	จังหวัดสกลนคร	47250

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4279	6402,	
0	4279	6401

0	4279	6401

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พังโคน (สกลนคร)
56/12	หมู่ที่	1	ต�าบลพังโคน	อ�าเภอพังโคน	จังหวัดสกลนคร	47160

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4270	7530 0	4270	7529

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย วานรนิวาส (สกลนคร)
218	หมู่ที่	9	ต�าบลคอนสวรรค์	อ�าเภอวานรนิวาส	จังหวัดสกลนคร	47120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4297	3570-1 0	4297	3571

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สกลนคร
218/23	ถนนรัฐพัฒนา	ต�าบลธาตุเชิงชุม	อ�าเภอเมืองสกลนคร	
จังหวัดสกลนคร	47000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4271	2511,	
0	4271	3404

0	4271	6404

สำานักงานนาโนเครดิต สว่างแดนดิน (สกลนคร)
651	หมู่ที่	1	ต�าบลสว่างแดนดิน	อ�าเภอสว่างแดนดิน	จังหวัดสกลนคร	47110

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.30	น.	-	16.00	น.

0	4272	2355 -

สำานักงานนาโนเครดิต อากาศอำานวย (สกลนคร)
24/6	หมู่ที่	18	ถนนไทยพาณิชย์	ต�าบลอากาศ	อ�าเภออากาศอ�านวย
จังหวัดสกลนคร	47170

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4279	8118 -
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สุรินทร์

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ท่าตูม (สุรินทร์)
374	หมู่ที่	9	ต�าบลท่าตูม	อ�าเภอท่าตูม	จังหวัดสุรินทร์	32120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4455	8301-2 0	4455	8302

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สุรินทร์
142/4	ถนนสนิทนิคมรัฐ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์	32000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4451	3232,
0	4451	3113

0	4451	3233

สำานักงานนาโนเครดิต จอมพระ (สุรินทร์)
365/3	หมู่ที่	4	ต�าบลจอมพระ	อ�าเภอจอมพระ	จังหวัดสุรินทร์	32180

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4458	1232 -

สำานักงานนาโนเครดิต ปราสาท (สุรินทร์)	 	
311/14	หมู่ที่	2	ต�าบลกังแอน	อ�าเภอปราสาท	จังหวัดสุรินทร์	32140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4455	1188 -

สำานักงานนาโนเครดิต รัตนบุรี (สุรินทร์)
71	หมู่ที่	8	ต�าบลรัตนบุรี	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	32130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4459	9117 -

สำานักงานนาโนเครดิต ศีขรภูมิ (สุรินทร์)
137-138	หมู่ที่	2	ต�าบลระแงง	อ�าเภอศีขรภูมิ	จังหวัดสุรินทร์	32110

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4451	3232,
0	4451	3113

0	4451	3233

หนองคาย

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ท่าบ่อ (หนองคาย)
367/3	หมู่ที่	5	ต�าบลท่าบ่อ	อ�าเภอท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย	43110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4241	4386-7 0	4241	4387		

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย โพนพิสัย (หนองคาย)
576/1	หมู่ที่	1	ต�าบลจุมพล	อ�าเภอโพนพิสัย	จังหวัดหนองคาย	43120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4241	4364-5 0	4241	4365

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หนองคาย
148/34	หมู่ที่	3	ต�าบลมีชัย	อ�าเภอเมืองหนองคาย	จังหวัดหนองคาย	43000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4241	4041,	
0	4241	4043

0	4241	4042

สำานักงานนาโนเครดิต เฝ้าไร่ (หนองคาย)
525	หมู่ที่	2	ต�าบลเฝ้าไร่	อ�าเภอเฝ้าไร่	จังหวัดหนองคาย	43120

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	16.00	น.

0	4241	4359 -

สำานักงานนาโนเครดิต ศรีเชียงใหม่ (หนองคาย)
90/5	หมู่ที่	14	ต�าบลพานพร้าว	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	43130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4241	4385 -

หนองบัวลำาภู

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หนองบัวลำาภู
102/1	หมู่ที่	10	ถนนอุดรธานี-เลย	ต�าบลล�าภ	ู
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	จังหวัดหนองบัวล�าภู	39000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4231	5415 0	4231	5414

สำานักงานนาโนเครดิต นากลาง (หนองบัวลำาภู)
133/1	หมู่ที่	16	ต�าบลนากลาง	อ�าเภอนากลาง	จังหวัดหนองบัวล�าภู	39170

จันทร์	อังคาร	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4231	5471 -

อุดรธานี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บ้านดุง (อุดรธานี)
103/2	หมู่ที่	6	ตรอกประดู่	ซอยงามสง่า	ต�าบลศรีสุทโธ
อ�าเภอบ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี	41190

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4221	7305-6 0	4221	7306
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สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บ้านถ่อน (อุดรธานี)
446/2	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านเลื่อม	อ�าเภอเมืองอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี	41000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4221	7375-6 0	4221	7376

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย วังสามหมอ (อุดรธานี)
563/2	หมู่ที่	2	ต�าบลวังสามหมอ	อ�าเภอวังสามหมอ	จังหวัดอุดรธานี	41280

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4221	7472-3 0	4221	7473

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อุดรธานี
213	ถนนอุดรดุษฎี	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี	41000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4224	2555,	
0	4224	1347-8

0	4224	2504

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อุดร (บ้านจั่น)
844/4	ถนนทหาร	(ดงวัด)	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี	41000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4221	1657,	
0	4221	1659

0	4221	1658

สำานักงานนาโนเครดิต กุมภวาปี (อุดรธานี)
396/1	หมู่ที่	13	ถนนแชแล	ต�าบลกุมภวาปี	อ�าเภอกุมภวาปี	จังหวัดอุดรธานี	41110

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4221	1657,	
0	4221	1659

0	4221	1658

สำานักงานนาโนเครดิต บ้านผือ (อุดรธานี)
71/1	หมู่ที่	10	ต�าบลบ้านผือ	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	41160

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4221	7309 -

สำานักงานนาโนเครดิต หนองหาน (อุดรธานี)
19/5	หมู่ที่	6	ต�าบลหนองหาน	อ�าเภอหนองหาน	จังหวัดอุดรธานี	41130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	16.00	น.

0	4221	7362 -

อุบลราชธานี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เดชอุดม (อุบลราชธานี)
904	หมู่ที่	24	ต�าบลเมืองเดช	อ�าเภอเดชอุดม	จังหวัดอุบลราชธานี	34160

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4525	1713 0	4525	1724

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พิบูลมังสาหาร (อุบลราชธานี)
60/4	ถนนพิบูล	ต�าบลพิบูล	อ�าเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี	34110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4542	9469,	
0	4542	9463

0	4542	9463

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย วารินชำาราบ (อุบลราชธานี)
102/6	ถนนสถลมาร์ค	ต�าบลวารินช�าราบ	อ�าเภอวารินช�าราบ	
จังหวัดอุบลราชธานี	34190

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4521	0885 0	4521	0884

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อุบลราชธานี
234/1	หมู่ที่	18	ต�าบลขามใหญ่	อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	
จังหวัดอุบลราชธานี	34000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4531	4421-2 0	4531	4423

สำานักงานนาโนเครดิต เข่ืองใน (อุบลราชธานี)
693/5	หมู่ที่	4	ต�าบลเขื่องใน	อ�าเภอเขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี	34150

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4542	9491 -

สำานักงานนาโนเครดิต ม่วงสามสิบ (อุบลราชธานี)	
186/2	หมู่ที่	1	ต�าบลม่วงสามสิบ	อ�าเภอม่วงสามสิบ	จังหวัดอุบลราชธานี	34140

จันทร์	อังคาร	พุธ
09.00	น.	–	15.00	น.

0	4542	9490 	-

อำานาจเจริญ

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อำานาจเจริญ
560/2	หมู่ที่	13	ต�าบลบุ่ง	อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ
จังหวัดอ�านาจเจริญ	37000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	4552	5821-2 0	4552	5822
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ภาคตะวันออก

จันทบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย จันทบุรี
87/2	ถนนมหาราช	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	22000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3932	1578-9 0	3932	0809

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พลับพลา (จันทบุรี)
90/5	หมู่ที่	11	ต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	22000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3948	0290-1 0	3948	0291

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ห้วยสะท้อน (จันทบุรี)
247	หมู่ที่	3	ต�าบลทุ่งเบญจา	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	22170

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3948	0637 0	3948	0638

สำานักงานนาโนเครดิต ขลุง (จันทบุรี)
175/4	ถนนเทศบาลสาย	5	ต�าบลขลุง	อ�าเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี	22110

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3932	1578-9 0	3932	0809

สำานักงานนาโนเครดิต ท่าใหม่ (จันทบุรี)
26	ถนนเทศบาลสาย	9	ต�าบลท่าใหม่	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	22120

จันทร์	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3948	0637-8 0	3948	0638

สำานักงานนาโนเครดิต โป่งนำ้าร้อน (จันทบุรี)
249/3	หมู่ที่	1	ต�าบลทับไทร	อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี	22140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3948	0140 -

สำานักงานนาโนเครดิต สอยดาว (จันทบุรี)
600/16	หมู่ที่	1	ต�าบลปะตง	อ�าเภอสอยดาว	จังหวัดจันทบุรี	22180

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3948	0139 -

ฉะเชิงเทรา

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ฉะเชิงเทรา
560/3	ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง	ต�าบลหน้าเมือง
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3851	2090-1 0	3851	2092

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา)
1147/32	หมู่ที่	1	ต�าบลพนมสารคาม	อ�าเภอพนมสารคาม	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	24120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3808	8499 0	3808	8498

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดบางนำ้าเปรี้ยว (ฉะเชิงเทรา)
140/16	หมู่ที่	5	ต�าบลโพรงอากาศ	อ�าเภอบางน�้าเปร้ียว	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	24150

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3808	8754 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสดคลอง 16
20/8	หมู่ที่	18	ต�าบลดอนฉิมพลี	อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	24170

จันทร์	อังคาร	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2548	2797-8 0	2548	2799

สำานักงานนาโนเครดิต บางคล้า (ฉะเชิงเทรา)
124/11	หมู่ที่	1	ต�าบลท่าทองหลาง	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24110

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3855	4215 -

สำานักงานนาโนเครดิต บางวัว (ฉะเชิงเทรา)
1/210	หมู่ที่	14	ต�าบลบางวัว	อ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
10.00	น.	–	16.00	น.

0	3855	4359 -

สำานักงานนาโนเครดิต แปลงยาว (ฉะเชิงเทรา)
69/19	หมู่ที่	7	ต�าบลวังเย็น	อ�าเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24190

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3855	4206 -
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สำานักงานนาโนเครดิต สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
25/7	หมู่ที่	1	ต�าบลคลองอุดมชลจร	อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	2548	2797-8 0	2548	2799

ชลบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เจิมจอมพลศรีราชา (ชลบุรี)
196/1	ถนนเจิมจอมพล	ต�าบลศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3811	9317-8 0	3811	9317

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ชลบุรี
112/36	หมู่ที่	1	ถนนพระยาสัจจา	ต�าบลเสม็ด	อ�าเภอเมืองชลบุร	ี
จังหวัดชลบุรี	20000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3828	6986-7 0	3828	6985

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ดอนหัวฬ่อ (ชลบุรี)
87/35	หมู่ที่	5	ต�าบลดอนหัวฬ่อ	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3819	5015 0	3819	5014

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เนินพลับหวาน (พัทยา)
42/230	หมู่ที่	5	ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	20150

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3819	6522 0	3819	6523

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บ้านบึง (ชลบุรี)
8	ถนนวิฑูรย์ด�าริ	ต�าบลบ้านบึง	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	20170

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3819	9667-8 0	3819	9668

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พนัสนิคม (ชลบุรี)
25/5	ถนนจารุวร	ต�าบลพนัสนิคม	อ�าเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	20140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3819	9162-3 0	3819	9163

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พัทยา
509/78	หมู่ที่	9	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอบางละมุง	
จังหวัดชลบุรี	20150

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3841	0234-5 0	3841	0238

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พานทอง (ชลบุรี)
1/2	หมู่ที่	3	ต�าบลพานทอง	อ�าเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี	20160

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3819	8515 0	3819	8516

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ศรีราชา
399/10	หมู่ที่	11	ถนนสุขาภิบาล	8	ต�าบลหนองขาม	อ�าเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี	20110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3848	1003-4 0	3848	1005

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สัตหีบ
426/1	หมู่ที่	2	ต�าบลสัตหีบ	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	20180

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3843	9192-3 0	3843	9194

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดทวีพร (ระยอง)
910	หมู่ที่	5	ต�าบลเขาคันทรง	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110

อังคาร	พฤหัสบดี	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3802	5979-80 0	3802	5978

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดบ่อวินพลาซ่า (ศรีราชา)
271/364	หมู่ที่	3	ต�าบลบ่อวิน	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3848	1003-4 0	3848	1005

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดบางพระ (ชลบุรี)
54/4	หมู่ที่	2	ต�าบลบางพระ	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3811	9317-8 0	3811	9317

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดวัดหนองเกตุน้อย (พัทยา)
36/11	หมู่ที่	6	ต�าบลหนองปลาไหล	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	20150

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3841	0234-5 0	3841	0238

สำานักงานนาโนเครดิต นาจอมเทียน (พัทยา)
3/4	หมู่ที่	1	ต�าบลนาจอมเทียน	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	20250

อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3818	2460 -
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สำานักงานนาโนเครดิต นิคมอมตะนคร (ชลบุรี)
422	หมู่ที่	5	ต�าบลคลองต�าหรุ	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3807	9208 -

สำานักงานนาโนเครดิต บ่อทอง (ชลบุรี)
99/161	หมู่ที่	1	ต�าบลบ่อทอง	อ�าเภอบ่อทอง	จังหวัดชลบุรี	20270

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3819	9162-3 	0	3819	9163

สำานักงานนาโนเครดิต บางแสน (ชลบุรี)
6/50	ถนนบางแสนสาย	4	ใต้	ต�าบลแสนสุข	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20130

จันทร์	อังคาร	ศุกร	์
10.00	น.	-	16.00	น.

0	3811	1455 -

สำานักงานนาโนเครดิต หนองชาก (ชลบุรี)
1/19	หมู่ที่	3	ต�าบลหนองชาก	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	20170

จันทร์	พุธ	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3819	9667-8 0	3819	9668

สำานักงานนาโนเครดิต แหลมฉบัง (ชลบุรี)
115/19	หมู่ที่	10	ต�าบลทุ่งสุขลา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3818	2503 -

ตราด

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ตราด
14	ถนนเทอดจรัส	ต�าบลบางพระ	อ�าเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด	23000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3951	0215-6 0	3951	0216

สำานักงานนาโนเครดิต แสนตุ้ง (ตราด)
426/7	หมู่ที่	1	ต�าบลแสนตุ้ง	อ�าเภอเขาสมิง	จังหวัดตราด	23150

จันทร์	พุธ	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3951	0215-6 0	3951	0216

ปราจีนบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี)
1051	หมู่ที่	8	ต�าบลเมืองเก่า	อ�าเภอกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	25240

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3721	0606 0	3721	0605

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ปราจีนบุรี
64/20	ถนนปราจีนตคาม	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองปราจีนบุร	ี
จังหวัดปราจีนบุรี	25000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3721	1990,	
0	3721	1992

0	3721	1991

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ศรีมหาโพธิ
633/28	หมู่ที่	10	ต�าบลท่าตูม	อ�าเภอศรีมหาโพธิ	จังหวัดปราจีนบุรี	25140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3748	0949-50 0	3748	0948

สำานักงานนาโนเครดิต ประจันตคาม (ปราจีนบุรี)
47/5	หมู่ที่	2	ต�าบลประจันตคาม	อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	25130

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3721	0922 -

ระยอง

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นิคมพัฒนา (ระยอง)
239/22	หมู่ที่	1	ต�าบลนิคมพัฒนา	อ�าเภอนิคมพัฒนา	จังหวัดระยอง	21180

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3802	9175-6 0	3802	9176

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บ้านฉาง (ระยอง)
50/15	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านฉาง	อ�าเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง	21130

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3801	7669 0	3801	7668

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บ้านเพ (ระยอง)
207/5	หมู่ที่	2	ต�าบลเพ	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21160

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3801	6539 0	3801	6546

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย มาบตาพุด (ระยอง)
49/16	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลเนินพระ	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3368	3381-2 0	3368	3382

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ระยอง
144/49	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลท่าประดู่	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3862	2900-2 0	3862	2904
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สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ระยอง-แกลง
99/9	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลทางเกวียน	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	21110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3867	7123,	
0	3867	7102

0	3867	7101

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ระยอง-ปลวกแดง
499/3	หมู่ที่	5	ต�าบลปลวกแดง	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3802	5979-80 0	3802	5978

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สะพานสี่ (ระยอง)
124/19	หมู่ที่	6	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3819	8475-6 0	3819	8476

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดนิคมซอย 13 (ระยอง)
260	หมู่ที่	2	ต�าบลมะขามคู่	ก่ิงอ�าเภอนิคมพัฒนา	จังหวัดระยอง	21180	

พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3801	8940 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ระยอง)
88/14-15	ถนนเนินพยอม	ต�าบลมาบตาพุด	อ�าเภอเมืองระยอง	
จังหวัดระยอง	21150

อังคาร	พฤหัสบดี	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3862	2900-2 0	3862	2904

สำานักงานนาโนเครดิต บ้านค่าย (ระยอง)
130/5	หมู่ที่	2	ถนนเทศบาล	2	ต�าบลบ้านค่าย	อ�าเภอบ้านค่าย	
จังหวัดระยอง	21120

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3862	2900-2 0	3862	2904

สระแก้ว

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สระแก้ว
70/1	ถนนสุวรรณศร	ต�าบลสระแก้ว	อ�าเภอเมืองสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว	27000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3742	1890,	
0	3742	1896

0	3742	1894

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย อรัญประเทศ
200/5	หมู่ที่	2	ถนนธนะวิถี	ต�าบลบ้านใหม่หนองไทร	อ�าเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว	27120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3724	7517-8 0	3723	1572

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสดวิไลรุ่งเจริญ (สระแก้ว)
1110/35	หมู่ที่	10	ต�าบลวัฒนานคร	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	27160

จันทร์	อังคาร	พุธ
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3724	7233 -

สำานักงานนาโนเครดิต วังนำ้าเย็น (สระแก้ว)
220/4	หมู่ที่	1	ต�าบลวังน�้าเย็น	อ�าเภอวังน�้าเย็น	จังหวัดสระแก้ว	27210

จันทร์	อังคาร	พุธ
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3742	1890,	
0	3742	1896

0	3742	1894

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กาญจนบุรี
250/2	ถนนแสงชูโต	ต�าบลบ้านเหนือ	อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	
จังหวัดกาญจนบุรี	71000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3451	5234,	
0	3451	5317

0	3451	5318

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ท่าม่วง (กาญจนบุรี)
751/3	หมู่ที่	2	ต�าบลท่าม่วง	อ�าเภอท่าม่วง	จังหวัดกาญจนบุรี	71110

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3461	1484-5 0	3461	1485

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ท่ามะกา (กาญจนบุรี)
269/7	ถนนแสงชูโต	ต�าบลท่าเรือ	อ�าเภอท่ามะกา	จังหวัดกาญจนบุรี	71120

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3454	0451 0	3454	0452

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ลาดหญ้า (กาญจนบุรี)
140/8	หมู่ที่	1	ต�าบลลาดหญ้า	อ�าเภอเมืองกาญจนบุร	ี
จังหวัดกาญจนบุรี	71190

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3454	0206-7 0	3454	0207
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สำานักงานนาโนเครดิต พนมทวน (กาญจนบุรี)
5	หมู่ที่	2	ต�าบลพนมทวน	อ�าเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี	71140

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3451	5234,	
0	3451	5317

0	3451	5318

สำานักงานนาโนเครดิต ลูกแก (กาญจนบุรี)
20	หมู่ที่	6	ต�าบลดอนขมิ้น	อ�าเภอท่ามะกา	จังหวัดกาญจนบุรี	71120

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3222	2680,	
0	3222	2682

0	3222	2681

สำานักงานนาโนเครดิต หนองตากยา (กาญจนบุรี)
259/2	หมู่ที่	12	ต�าบลหนองตากยา	อ�าเภอท่าม่วง	จังหวัดกาญจนบุรี	71110

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3454	0434 -

ตาก

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ตาก
399/2	ถนนมหาดไทยบ�ารุง	ต�าบลระแหง	อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก	63000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5551	2210-1 0	5551	2212

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย แม่สอด
64/1	ถนนประสาทวิถี	ต�าบลแม่สอด	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	63110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	5553	3673-4 0	5553	3675

สำานักงานนาโนเครดิต พบพระ (ตาก)
22/6	หมู่ที่	15	ต�าบลช่องแคบ	อ�าเภอพบพระ	จังหวัดตาก	63160

จันทร์	อังคาร	พุธ
09.00	น.	–	15.00	น.

0	5553	3673-4 0	5553	3675

ประจวบคีรีขันธ์

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กุยบุรี (ประจวบคีรีขันธ์)
235/44	หมู่ที่	1	ต�าบลกุยบุรี	อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77150

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3264	6580-1 0	3264	6581

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บางสะพาน
87/12	หมู่ที่	1	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	อ�าเภอบางสะพาน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77140

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3269	1176-7 0	3269	1178

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ประจวบคีรีขันธ์
179	ถนนพิทักษ์ชาติ	ต�าบลประจวบคีรีขันธ	์
อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3260	3464,	
0	3260	3466

0	3260	3465

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ปราณบุรี
73/15	หมู่ที่	4	ต�าบลเขาน้อย	อ�าเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3262	1502-3 0	3262	1504

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หัวหิน
11/194	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลหัวหิน	อ�าเภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3251	1657-8 0	3251	1659

สำานักงานนาโนเครดิต บางสะพานน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)
13/2	หมู่ที่	4	ต�าบลบางสะพาน	อ�าเภอบางสะพานน้อย	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77170

จันทร์	อังคาร	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	-	15.00	น.	

0	3264	6559 -

สำานักงานนาโนเครดิต ปากนำ้าปราณ (ประจวบคีรีขันธ์)
511/52	หมู่ที่	2	ต�าบลปากน�้าปราณ	อ�าเภอปราณบุรี	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77000

อังคาร	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	-	15.00	น.

0	3251	0357 -

สำานักงานนาโนเครดิต สามร้อยยอด (ประจวบคีรีขันธ์)
457/9	หมู่ที่	3	ต�าบลไร่เก่า	ก่ิงอ�าเภอสามร้อยยอด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77180

จันทร์	พุธ	ศุกร	์
09.00	น.	-	15.00	น.	

0	3251	0849 -
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เพชรบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ชะอำา
388/23	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลชะอ�า	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	76120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3247	2773-4 	0	3247	2775

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ท่ายาง (เพชรบุรี)
286/1	หมู่ที่	1	ต�าบลท่ายาง	อ�าเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	76130

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3247	3473 0	3247	3474

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เพชรบุรี
15	ถนนสุรินทร์ฤาไชย	ต�าบลท่าราบ	อ�าเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี	76000

จันทร์	-	ศุกร์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3240	1756-7 0	3240	1758

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด (เพชรบุรี)
91	หมู่ที่	7	ต�าบลบ้านลาด	อ�าเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	76150

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	3240	1756-7 0	3240	1758

สำานักงานนาโนเครดิต บ้านแหลม (เพชรบุรี)
137/3	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	76110

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	-	15.30	น.

0	3240	1756-7 0	3240	1758

ราชบุรี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ชัฏป่าหวาย (ราชบุรี)
128/13	หมู่ที่	1	ต�าบลท่าเคย	อ�าเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	70180

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3272	0608-9 0	3272	0609

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ดำาเนินสะดวก (ราชบุรี)
277/4	หมู่ที่	8	ต�าบลด�าเนินสะดวก	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี	70130

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3272	0391 0	3272	0392

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย บ้านโป่ง (ราชบุรี)
5/2	ถนนแสงชูโต	ต�าบลบ้านโป่ง	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	70110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3222	2680,
0	3222	2682

0	3222	2681

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ปากท่อ (ราชบุรี)
562/22	หมู่ที่	1	ต�าบลปากท่อ	อ�าเภอปากท่อ	จังหวัดราชบุรี	70140

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3227	0441-2 0	3227	0442

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย โพธาราม (ราชบุรี)
99/3	ถนนโพธาราม-บ้านเลือก	ต�าบลโพธาราม	อ�าเภอโพธาราม	
จังหวัดราชบุรี	70120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3272	0358-9 0	3272	0359

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ราชบุรี
286/34	ถนนศรีสุริยวงศ์	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองราชบุร	ี
จังหวัดราชบุรี	70000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3232	1225-6 0	3232	1227

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หนองโพ (ราชบุรี)
202/5	หมู่ที่	9	ต�าบลหนองโพ	อ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	70120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3272	0628-9 0	3272	0628

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ห้วยกระบอก (ราชบุรี)
361/49	หมู่ที่	9	ต�าบลกรับใหญ่	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	70190

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	3272	0672-3 0	3272	0673

สำานักงานนาโนเครดิต เขางู (ราชบุรี)
19/5	หมู่ที่	1	ต�าบลเกาะพลับพลา	อ�าเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี	70000

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.30	น.	-	15.30	น.

0	3272	0576 -

สำานักงานนาโนเครดิต เขาช่องพราน (ราชบุรี)
164	หมู่ที่	6	ต�าบลนางแก้ว	อ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	70120

จันทร์	พุธ	ศุกร	์
09.00	น.	-	15.00	น.

0	3272	0606 -

สำานักงานนาโนเครดิต จอมบึง (ราชบุรี)
297	หมู่ที่	3	ต�าบลจอมบึง	อ�าเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	70150

จันทร์	พุธ	ศุกร	์
09.30	น.	-	17.00	น.	

0	3272	0633 -
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สำานักงานนาโนเครดิต บ้านไร่ (ราชบุรี)
35/3	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านไร่	อ�าเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี	70000

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	-	17.00	น.	

0	3272	0640 -

ภาคใต้

กระบ่ี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กระบ่ี
238/11	ถนนมหาราช	ต�าบลปากน�้า	อ�าเภอเมืองกระบี่	จังหวัดกระบี่	81000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7562	0213-4 0	7562	0215

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เขาพนม (กระบ่ี)
59/1	หมู่ที่	5	ถนนเขาพนม-ทุ่งใหญ่	ต�าบลเขาพนม	อ�าเภอเขาพนม	
จังหวัดกระบี่	81140

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7565	6506 0	7565	6483

สำานักงานนาโนเครดิต ลำาทับ (กระบ่ี)
509	หมู่ที่	5	ต�าบลล�าทับ	อ�าเภอล�าทับ	จังหวัดกระบี่	81120

จันทร์	อังคาร	พุธ
09.00	น.	-	15.00	น.	

0	7565	6701 -

สำานักงานนาโนเครดิต เหนือคลอง (กระบ่ี)
20	หมู่ที่	2	ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด	ต�าบลเหนือคลอง	
อ�าเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่	81130

จันทร์	อังคาร	พุธ	
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7565	6811 -

สำานักงานนาโนเครดิต อ่าวนาง (กระบ่ี)
696	หมู่ที่	1	ต�าบลอ่าวนาง	อ�าเภอเมืองกระบี่	จังหวัดกระบี่	81000

อังคาร	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	-	15.00	น.	

0	7565	6316 -

สำานักงานนาโนเครดิต อ่าวลึก (กระบ่ี)
117/1	หมู่ที่	2	ต�าบลอ่าวลึกเหนือ	อ�าเภออ่าวลึก	จังหวัดกระบี่	81110

จันทร์	อังคาร	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	7562	0213-4 0	7562	0215

ชุมพร

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ชุมพร
64/2	หมู่ที่	11	ต�าบลวังไผ่	อ�าเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร	86000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7751	0815-6 0	7765	8561

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ท่าแซะ (ชุมพร)
270/2	หมู่ที่	6	ถนนเพชรเกษม-ท่าแซะ	ฝั่งซ้าย	ต�าบลท่าแซะ	
อ�าเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	86140

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7761	3669 0	7761	3668

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สวี (ชุมพร)
24/3	หมู่ที่	5	ต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอสวี	จังหวัดชุมพร	86130

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7763	0200 0	7763	0201

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หลังสวน (ชุมพร)
6/20	ถนนหมู่บ้านอวยชัย	ต�าบลขันเงิน	อ�าเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	86110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7754	1232,
0	7754	1244

0	7754	1235

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเอื้ออารี ละแม (ชุมพร)
186	หมู่ที่	7	ต�าบลละแม	อ�าเภอละแม	จังหวัดชุมพร	86170

จันทร์	อังคาร	พุธ
09.00	น.	–	15.00	น.

0	7754	1232,	
0	7754	1244

0	7754	1235

สำานักงานนาโนเครดิต ปะทิว (ชุมพร)
15/3	หมู่ที่	7	ต�าบลบางสน	อ�าเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	86160

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7763	0617 -

สำานักงานนาโนเครดิต สี่แยกปฐมพร (ชุมพร)
34/19	หมู่ที่	9	ต�าบลวังไผ่	อ�าเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร	86190

พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7751	0229 -
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ตรัง

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ควนปริง (ตรัง)
103/274	หมู่ที่	6	ต�าบลควนปริง	อ�าเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	92000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7527	0973,	
0	7527	0931

0	7527	0931

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ตรัง
59/45	ถนนห้วยยอด	ต�าบลทับเที่ยง	อ�าเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	92000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7559	0411-2 0	7559	0413

สำานักงานนาโนเครดิต คลองปาง (ตรัง)
165/1	หมู่ที่	2	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลคลองปาง	อ�าเภอรัษฎา	จังหวัดตรัง	92160

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	-	15.00	น.	

0	7527	0240 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเสริมสุข (ตรัง)
485	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลห้วยยอด	อ�าเภอห้วยยอด	จังหวัดตรัง	92130

จันทร์	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	7559	0411-2 0	7559	0413

สำานักงานนาโนเครดิต ย่านตาขาว (ตรัง)
61	หมู่ที่	1	ถนนตรัง-ปะเหลียน	ต�าบลย่านตาขาว	
อ�าเภอย่านตาขาว	จังหวัดตรัง	92140

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	–	15.00	น.

0	7559	0411-2 0	7559	0413

นครศรีธรรมราช

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย จันดี (นครศรีธรรมราช)
450/1	หมู่ที่	3	ต�าบลจันดี	อ�าเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80250

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7535	5480,	
0	7535	5918

0	7535	5918

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ตลาดหัวอิฐ (นครศรีธรรมราช)
81/36	ถนนกะโรม	ต�าบลโพธิ์เสด็จ	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7534	2202,
0	7534	2221

0	7534	2221

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ท่าศาลา (นครศรีธรรมราช)
274/43	หมู่ที่	1	ต�าบลท่าศาลา	อ�าเภอท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80160

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7545	0901,	
0	7545	0903

0	7545	0902

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ทุ่งสง
42/3	ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด	ต�าบลปากแพรก	อ�าเภอทุ่งสง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	80110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7542	1085-6 0	7542	0945

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ทุ่งใหญ่ (นครศรีธรรมราช)
112/2	หมู่ที่	2	ถนนหลักช้าง	ต�าบลท่ายาง	อ�าเภอทุ่งใหญ่	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	80240

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7545	0762-3 0	7545	0763

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย นครศรีธรรมราช
132/5	ถนนนคร-ปากพนัง	ต�าบลในเมือง
อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7544	6025-6 0	7544	6028

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ร่อนพิบูลย์ (นครศรีธรรมราช)
241/2	หมู่ที่	9	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลหินตก	
อ�าเภอร่อนพิบูลย์	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80350

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7544	1033-4 0	7544	1034

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สิชล (นครศรีธรรมราช)
148/3	หมู่ที่	1	ต�าบลสิชล	อ�าเภอสิชล	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7553	5380,	
0	7553	5382

0	7553	5381

สำานักงานนาโนเครดิต ขนอม (นครศรีธรรมราช)
194/2	หมู่ที่	1	ต�าบลขนอม	อ�าเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80210

จันทร์	อังคาร	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	7553	5380,	
0	7553	5382

0	7553	5381
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สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดรวมพืชผล (นครศรีธรรมราช)
2/29	หมู่ที่	1	ถนนกะโรม	ต�าบลโพธิ์เสด็จ	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	–	15.00	น.

0	7544	6023,	
0	7544	6210

-

สำานักงานนาโนเครดิต ปากพนัง (นครศรีธรรมราช)
160	ถนนชายน�้า	ต�าบลปากพนัง	อ�าเภอปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80140

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7551	7617 -

สำานักงานนาโนเครดิต พรหมคีรี (นครศรีธรรมราช)
246/16	หมู่ที่	1	ต�าบลพรหมโลก	อ�าเภอพรหมคีรี	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80320

อังคาร	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7546	6077 -

สำานักงานนาโนเครดิต ลานสกา (นครศรีธรรมราช)
203/3	หมู่ที่	4	ต�าบลท่าดี	อ�าเภอลานสกา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80230

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	-	15.00	น.

	0	7535	5481 -

พังงา

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ตะก่ัวป่า (พังงา)
6/51	หมู่ที่	2	ต�าบลบางนายสี	อ�าเภอตะก่ัวป่า	จังหวัดพังงา	82110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7641	0161 0	7641	0162

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พังงา
202/1	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลท้ายช้าง	อ�าเภอเมืองพังงา	จังหวัดพังงา	82000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7641	0123 0	7641	0122

สำานักงานนาโนเครดิต เขาหลัก (พังงา)
65/3	หมู่ที่	5	ต�าบลคึกคัก	อ�าเภอตะก่ัวป่า	จังหวัดพังงา	82190

จันทร์	พุธ	พฤหัสบด	ี
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7641	0196 -

สำานักงานนาโนเครดิต โคกกลอย (พังงา)
23	หมู่ที่	1	ต�าบลโคกกลอย	อ�าเภอตะก่ัวทุ่ง	จังหวัดพังงา	82140

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7641	0194 -

พัทลุง

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย พัทลุง
230/4	หมู่ที่	2	ต�าบลเขาเจียก	อ�าเภอเมืองพัทลุง	จังหวัดพัทลุง	93000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7460	6402,
0	7460	6404

0	7460	6411

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสมพร (พัทลุง)
92/2	หมู่ที่	1	ต�าบลแม่ขรี	อ�าเภอตะโหมด	จังหวัดพัทลุง	93160

อังคาร	พุธ	ศุกร์
09.00	น.	–	16.00	น.

0	7460	6402,	
0	7460	6404

0	7460	6411

ภูเก็ต

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กะทู้ (ภูเก็ต)
59/13	หมู่ที่	4	ต�าบลกะทู้	อ�าเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต	83120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7639	0186-7 0	7639	0187

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ภูเก็ต
32/174	ถนนพูนผล	ต�าบลตลาดเหนือ	อ�าเภอเมืองภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	83000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7635	5333 0	7634	5845

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สี่แยกท่าเรือ (ภูเก็ต)
114/51	หมู่ที่	5	ต�าบลศรีสุนทร	อ�าเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต	83110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7637	9677 0	7637	9675

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ห้าแยกฉลอง (ภูเก็ต)
26/152	หมู่ที่	9	ต�าบลฉลอง	อ�าเภอเมืองภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	83130

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7654	0723-4 0	7654	0724

ระนอง

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กระบุรี (ระนอง)
337	หมู่ที่	2	ต�าบลน�้าจืด	อ�าเภอกระบุรี	จังหวัดระนอง	85110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7782	6985-6 0	7782	6985
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สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ระนอง
999/18	ถนนเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบ	พระชนมพรรษา	
ต�าบลเขานิเวศน์	อ�าเภอเมืองระนอง	จังหวัดระนอง	85000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7782	8392-3 0	7782	8394

สงขลา

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สงขลา
155	ถนนทะเลหลวง	ต�าบลบ่อยาง	อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา	90000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7430	0840-1 0	7430	0842

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สะเดา (สงขลา)
42	ถนนรวมใจ	ต�าบลสะเดา	อ�าเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	90120

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7453	6230 0	7453	6231

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หาดใหญ่
26/22	ถนนราษฎร์ยินดี	ต�าบลหาดใหญ่	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7423	5345,	
0	7422	0803

0	7422	0804

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หาดใหญ่ใน (สงขลา)
1147	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลหาดใหญ่	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7430	0230-1 0	7430	0231

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดเบญจพร (สงขลา)
160/51	หมู่ที่	2	ต�าบลพะวง	อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา	90100

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	-17.30	น.	

0	7430	0210 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีตรัง (หาดใหญ่)
315	ถนนทุ่งรี-โคกวัด	ต�าบลคอหงส์	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110

พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์
08.30	น.	–	17.30	น.

0	7423	5345,	
0	7422	0803

0	7422	0804

สำานักงานนาโนเครดิต ทุ่งลุง (สงขลา)
160	ถนนกาญจนวนิช	ต�าบลพะตง	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110

พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7430	0229 -

สำานักงานนาโนเครดิต ปาดังเบซาร์ (สงขลา)
24	ถนนตลาดใหม่	ซอย	2	ต�าบลปาดังเบซาร์	อ�าเภอสะเดา	
จังหวัดสงขลา	90240

อังคาร	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7453	6586 -

สำานักงานนาโนเครดิต รัตภูมิ (หาดใหญ่)
226	หมู่ที่	1	ต�าบลก�าแพงเพชร	อ�าเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	90180

จันทร์	พฤหัส	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	7423	5345,	
0	7422	0803

0	7422	0804

สตูล

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ละงู (สตูล)
484	หมู่ที่	4	ต�าบลก�าแพง	อ�าเภอละงู	จังหวัดสตูล	91110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7474	0240-1 0	7474	0241

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สตูล
30/12	ถนนสตูลธานี	ต�าบลพิมาน	อ�าเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล	91000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7474	0631 0	7474	0632

สำานักงานนาโนเครดิต ควนโดน (สตูล)
215	หมู่ที่	8	ต�าบลควนสตอ	อ�าเภอควนโดน	จังหวัดสตูล	91160

จันทร์	พุธ	ศุกร์	
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7474	0749 -

สุราษฎร์ธานี

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย กาญจนดิษฐ์ (สุราษฎร์ธานี)
210/6	หมู่ที่	1	ต�าบลกะแดะ	อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84160

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7731	3832-3 0	7731	3833

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เกาะสมุย
11/6	หมู่ที่	1	ต�าบลแม่น�้า	อ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84330

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

	0	7733	2807-8 0	7733	2806
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สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ขุนทะเล (สุราษฎร์ธานี)
52/3	หมู่ที่	1	ต�าบลขุนทะเล	อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84100

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7731	0603-4 0	7731	0604

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย ไชยา (สุราษฎร์ธานี)
560/2	หมู่ที่	1	ต�าบลตลาดไชยา	อ�าเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84110

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7731	3800 0	7731	3801

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย เวียงสระ (สุราษฎร์ธานี)
468	หมู่ที่	4	ต�าบลบ้านส้อง	อ�าเภอเวียงสระ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84190

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7736	1045 0	7736	1046

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย สุราษฎร์ธานี
159/27	ถนนศรีวิชัย	ต�าบลมะขามเต้ีย	อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7727	5678-9 0	7727	5680

สาขาสินเช่ือเพื่อรายย่อย หน้าทอน สมุย (สุราษฎร์ธานี)
226/19	หมู่ที่	3	ต�าบลอ่างทอง	อ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84140

จันทร์	-	ศุกร	์
09.00	น.	-	17.30	น.

0	7724	7310,	
0	7724	8652

0	7724	8652

สำานักงานนาโนเครดิต เฉวง สมุย (สุราษฎร์ธานี)
184/27	หมู่ที่	2	ต�าบลบ่อผุด	อ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	75120

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7743	0353 -

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีท่าข้าม (สุราษฎร์ธานี)
37/18	ถนนจุลจอมเกล้า	ต�าบลท่าข้าม	อ�าเภอพุนพิน	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84130

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	7727	5678-9 0	7727	5680

สำานักงานนาโนเครดิต ตลาดสดละไม สมุย (สุราษฎร์ธานี)
136/32	หมู่ที่	4	ต�าบลมะเร็ต	อ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84310

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	–	15.00	น.

0	7733	2807-8 0	7733	2806

สำานักงานนาโนเครดิต บ้านนาเดิม (สุราษฎร์ธานี)
316/8	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านนา	อ�าเภอบ้านนาเดิม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84240

จันทร์	พฤหัสบดี	ศุกร	์
09.00	น.	-	15.00	น.

0	7731	3685 -
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