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CORE VALUES MISSION

ให้บริการทางการเงินท่ีดีท่ีสุด
แก่ผู้ประกอบการรายย่อยท่ัวประเทศ

ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคน
มีความรู้และวินัยทางการเงิน

สร้างสรรค์องค์กรให้ทุกคน
มีความกระตือรือร้นและ
ภาคภูมิใจในส่ิงท่ีร่วมกันทํา

สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
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ธนาคารไทยเครดิต
มุงมั่นสนับสนุนใหลูกคาเติบโต
ทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดวยบริการไมโครไฟแนนซที่เปน
เอกลักษณของธนาคาร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน)

งบกัารเงินรวม

2563 2562

ฐานะทางการเงิน (ล้้านบาท)

สิินทรัพื่ย์ 80,578  56,494 

สิินเช่�อ 68,898  50,916 

สิินเช่�อด้ิอยคุณภาพื่ (Gross NPLs) 1,880  2,490 

หน้� สิิน 72,338  49,491 

เงินรับฝากั 64,510  47,193 

ส่ิวนของเจ้ำาของ 8,240  7,003 

ผลการดำำาเนินงาน (ล้้านบาท)

รายได้ิดิอกัเบ้�ย 7,481  5,868 

ค่าใช้จ่ำายดิอกัเบ้�ย  1,110  1,024 

รายได้ิดิอกัเบ้�ยสุิทธิ  6,371  4,844 

รายได้ิท้� มิใช่ดิอกัเบ้�ย 211  293 

รายได้ิจำากักัารดิำาเนินงาน 6,582  5,137 

ค่าใช้จ่ำายจำากักัารดิำาเนินงาน 3,279  2,995 

ผล้ขาดิทุนด้ิานเครดิิตท้�คาดิว่าจำะเกิัดิข้�น 1,738 -

หน้� สูิญ หน้�สิงสัิยจำะสูิญ แล้ะขาดิทุนจำากักัารด้ิอยค่า - 1,254

ภาษ้ีเงินได้ิ 192  178 

กัำาไรสุิทธิ 1,373  710 

อััตราส่่วนทางการเงิน

ผล้ตอบแทนต่อสิินทรัพื่ย์เฉล้้�ย (ROAA) (%)  1.95  1.35 

ผล้ตอบแทนต่อส่ิวนของเจ้ำาของเฉล้้�ย (ROAE) (%)  18.15  10.87 

กัำาไรสุิทธิต่อหุ้น (บาท)  2.75  1.42 

ค่าใช้จ่ำายท้� มิใช่ดิอกัเบ้�ยต่อรายได้ิรวม (%) 49.82  58.30 

เงินกัองทุนต่อสิินทรัพื่ย์เส้ิ� ยง (%) 13.21  14.34 

อัตราส่ิวนเงินกัองทุนชั�นท้�  1 (%)  12.17  13.30 

มูล้ค่าทางบัญช้ต่อหุ้น (บาท) 16.48  14.01 

เงินให้สิินเช่�อต่อเงินรับฝากั (%)  106.80  107.89 

เงินให้สิินเช่�อด้ิอยคุณภาพื่ (Gross NPLs) ต่อเงินให้สิินเช่�อ (%) 2.73  4.89 

ค่าเผ่�อหน้�สิงสัิยจำะสูิญต่อสิินเช่�อด้ิอยคุณภาพื่ (%) 188.79  109.50 

จำำ านวนสิาขา*  517  516 

*รวมสิาขาสิินเช่�อเพ่ื่�อรายย่อย แล้ะสิำ านักังานนาโนเครดิิต

2 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



ในช่วงเวลาท่ีต้องใช้ศักยภาพสูงสุดในการฝ่าฟัน
ลุกข้ึนสู้ หรือสร้างโอกาสใหม่ให้ตัวเอง

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จำ ากัด (มหาชน)
จะไม่มีทางปล่อยมือคุณให้เดินไปข้างหน้าอย่างโดดเด่ียว
เราจะยังคอยเคียงข้าง สนับสนุน แก้ปัญหา หาหนทาง
และคอยช่ืนชมความสำ าเร็จของคุณอย่างยินดี

จับมือเราให้แน่นและมีกำาลังใจในการก้าวต่อไป
เพราะความฝันของทุกคนมีคุณค่าเสมอสำ าหรับเรา

เคีียงข้้างกััน



ปรากฏการณ์์คร้�งสำำาค้ญในหน้าประว้ัติิศาสำติร์การให้บริการของธนาคารพาณิ์ชย์์ท่ี่�เปิดโอกาสำ 
ให้ผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์สำามารถเข้าถึงเงินทุี่นในระบบได้อย่์างปลอดภ้ัย์และเป็นธรรม 
ได้เริ�มต้ินขึ�นน้บต้ิ�งแต่ิ บริษ้ัที่เครดิติฟองซิิเอร์ไที่ย์เคหะ จำำาก้ด ดำาเนินการขออนุญาติจ้ำดต้ิ�ง  
ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) ซึิ�งเป็นบริษ้ัที่ในกลุ่มไที่ย์ประก้นช่วิัติ 
พร้อมเปิดดำาเนินการอย่์างเป็นที่างการเม่�อว้ันท่ี่�  18 มกราคม พ.ศ. 2550

ติลอดระย์ะเวัลาท่ี่� ผู่้านมาธนาคารสำามารถสำร้างการเติิบโติอย่์างต่ิอเน่�อง ด้วัย์ควัามมุ่งม้�น 
สำน้บสำนุนควัามแข็งแกร่งที่างธุรกิจำและคุณ์ภัาพช่วิัติท่ี่�ด่ของคนไที่ย์ท้ี่�วัทุี่กภ้ัมิภัาค โดย์ม่สำาขา
ให้บริการที่างการเงินเต็ิมร้ปแบบ ท้ี่�งในกรุงเที่พฯ ปริมณ์ฑล และต่ิางจ้ำงหว้ัด รวัมท้ี่�งขย์าย์
การให้บริการไปย้์งภ้ัมิภัาคในร้ปแบบสำาขาสิำนเช่�อเพ่�อราย์ย่์อย์ เพ่�อให้กลุ่มล้กค้าราย์ย่์อย์
สำามารถเข้าถึงบริการและผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์สิำนเช่�อได้อย่์างสำะดวักท้ี่�วัทุี่กภ้ัมิภัาค ภัาย์ใต้ิวิัส้ำย์ท้ี่ศน์
“ธนาคารไที่ย์เครดิติมุ่งม้�นสำน้บสำนุนให้ล้กค้าเติิบโติที่างธุรกิจำและม่คุณ์ภัาพช่วิัติท่ี่� ด่ขึ� น 
ด้วัย์บริการไมโครไฟแนนซ์ิท่ี่� เป็นเอกล้กษัณ์์ของธนาคาร”

ขณ์ะเด่ย์วัก้นธนาคารย้์งทุ่ี่มเที่สำร้างสำรรค์ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ที่างการเงินและพ้ฒนาการให้บริการ 
ท่ี่� ครอบคลุมทุี่กควัามต้ิองการท้ี่� งภัาคธุรกิจำและบุคคลท้ี่� วัไป ไม่ว่ัาจำะเป็น สิำนเช่�อนาโน 
และไมโครเครดิติเพ่�อธุรกิจำราย์ย่์อย์ สิำนเช่�อเพ่�อธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่ รวัมถึงมาติรการ
ควัามช่วัย์เหล่อสำำาหร้บผู้้้ประกอบการท่ี่�ได้ร้บผู้ลกระที่บจำากวิักฤติโควิัด-19 หร่อภ้ัย์ธรรมชาติิ
ให้สำามารถผู่้านพ้นช่วังเวัลาท่ี่�ย์ากลำาบาก และสำามารถเดินหน้าฟ้� นฟ้ธุรกิจำให้ม้�นคงอ่กคร้�ง
พร้อมท้ี่�งมุ่งม้�นเป็นส่ำวันหนึ� งในการสำร้างควัามม้�นคงด้านเศรษัฐกิจำให้ก้บประเที่ศในฐานะ
สำถาบ้นการเงินของไที่ย์ ด้วัย์ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์เงินฝาก การลงทุี่น และที่างเล่อกประก้นท่ี่� เหมาะสำม

ย้อนรอยประวัติธนาคาร

เกียรติภููมิแห่่งการเป็นธนาคารพาณิิ ชย์เพ่่อรายย่อยที่ดีีที่สุดี 
บนความเช่่อมั่น “Everyone Matters ใครไม่เห่็น เราเห่็น”

4 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



นอกจำากน้� น ธนาคารย้์งให้ควัามสำำ าค้ญก้บการเสำริมศ้กย์ภัาพด้านควัามร้้และควัามเข้าใจำ
ในการดำาเนินธุรกิจำให้สำามารถต่ิอย์อดการเติิบโติได้อย่์างย้์�งย่์น พร้อมสำร้างสำรรค์องค์กรให้
ทุี่กคนม่ควัามกระต่ิอร่อร้นและภัาคภ้ัมิใจำในสิำ� งท่ี่� ร่วัมก้นที่ำา รวัมถึงการสำร้างม้ลค่าให้ผู้้้ถ่อหุ้น  
โดย์คำานึงถึงผู้ลประโย์ชน์ของผู้้้ม่ส่ำวันได้เส่ำย์ทุี่กฝ่าย์ร่วัมก้น ติลอดจำนสำน้บสำนุนเคร่�องม่อ
ที่างการเงินท่ี่� ม่ประสิำที่ธิภัาพและอำานวัย์ควัามสำะดวักให้ผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ ด้วัย์การพ้ฒนา
เที่คโนโลย่์กระเป๋าเงินอิเล็กที่รอนิกส์ำ ไมโครเพย์์ อ่-วัอลเล็ที่ (Micro Pay e-Wallet) ซึิ�งช่วัย์ 
ลดการส้ำมผู้้สำให้น้อย์ลงสำอดคล้องก้บสำถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช่�อไวัร้สำโควิัด-19 
และติอบโจำที่ย์์ควัามต้ิองการยุ์คส้ำงคมไร้เงินสำด

ภัาย์ใต้ิแนวัคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” และควัามร่วัมแรงร่วัมใจำที่ำางานอย่์างหน้ก
ของผู้้้บริหารและพน้กงานทุี่กคน ที่ำาให้ในว้ันน่� ธนาคารสำามารถสำร้างการเติิบโติได้อย่์าง
แข็งแกร่งด้วัย์ส่ำวันแบ่งที่างการติลาดนาโนไฟแนนซ์ิและไมโครไฟแนนซ์ิท่ี่� ใหญ่ท่ี่� สุำด และม่อ้ติรา
การเจำริญเติิบโติขององค์กรอย่์างรวัดเร็วั จำนได้ร้บรางว้ัลธนาคารเพ่�อราย์ย่์อย์ท่ี่� เติิบโติเร็วั
ท่ี่� สุำดในประเที่ศไที่ย์ 3 ปีติิดต่ิอก้น (ปี 2560-2562) จำากนิติย์สำาร Global Banking & Finance 
Review ประเที่ศอ้งกฤษั ซึิ�งสำะท้ี่อนช้ดถึงควัามสำำาเร็จำจำากควัามเพ่ย์รพย์าย์ามและควัามมุ่งม้�น
ต้ิ�งใจำของธนาคารในการเป็นท่ี่� สุำดของธนาคารพาณิ์ชย์์เพ่�อราย์ย่์อย์อย่์างแท้ี่จำริง

ก้าวัต่ิอไปของธนาคารย้์งคงเดินหน้าข้บเคล่� อนบนควัามเช่�อม้� นใน “Everyone Matters 
ใครไม่เห็น เราเห็น” พร้อมย่์นหย้์ดเค่ย์งข้างและสำน้บสำนุนผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์และคนไที่ย์ 
ทุี่กคนให้สำามารถข้ามผู่้านควัามท้ี่าที่าย์ได้อย่์างแข็งแกร่ง ด้วัย์ควัามติระหน้กถึงพ้นธส้ำญญา 
ในการเป็นค่้คิดที่างการเงินแก่ล้กค้าราย์ย่์อย์ และสำร้างควัามเจำริญเติิบโติร่วัมก้นอย่์างม้�งค้�ง
ม้�นคง และย้์�งย่์น โดย์ม่เป้าหมาย์มุ่งส่้ำการเป็นธนาคารพาณิ์ชย์์เพ่�อราย์ย่์อย์ท่ี่� ด่ท่ี่� สุำดสำำ าหร้บ 
กลุ่มล้กค้าธุรกิจำราย์ย่์อย์และล้กค้าไมโครไฟแนนซ์ิท่ี่� ได้ร้บการย์อมร้บในระด้บโลก

จากนิตยสาร  Global Banking &  

Finance Review ประเทศอังกฤษ

Micro Pay
e-Wallet

ได้รับรางวัล ธนาคารเพ่ือรายย่อย

ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในประเทศไทย

พัฒนาเทคโนโลยี
กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท 

๋

5รายงานประจ�าปี 2563



เส้นทางแห่่งความสำาเร็จ
MILESTONES

2550
ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) 
บริษ้ัที่ในกลุ่มไที่ย์ประก้นช่วิัติ ได้ร้บอนุญาติจ้ำดต้ิ� ง 
ธนาคารพาณิ์ชย์์เพ่�อราย์ย่์อย์ พร้อมเริ�มเปิดดำาเนินการ 
อย่์างเป็นที่างการเม่�อว้ันท่ี่�  18 มกราคม 2550

2552
ธนาคารเล็งเห็นโอกาสำการขย์าย์ธุรกิจำด้านสิำนเช่�อ
เช่าซ่ิ�อรถจ้ำกรย์านย์นต์ิ ซึิ�งสำอดคล้องก้บเจำตินารมณ์์
การเป็นธนาคารเพ่�อราย์ย่์อย์อย่์างแท้ี่จำริง จึำงเข้าซ่ิ�อ 
กิจำการของ บริษ้ัที่ ธนบรรณ์ จำำาก้ด โดย์ในช่วังเวัลาน้�น
กลุ่มธนบรรณ์เป็นบริษ้ัที่ท่ี่� ม่ส่ำวันแบ่งที่างการติลาด
เป็นอ้นด้บ 4 ในกรุงเที่พฯ และปริมณ์ฑล

2555
หล้งจำากนอร์ที่สำติาร์ กรุ�ป (Northstar Group) ซึิ�ง 
เป็นกลุ่มกองทุี่นท่ี่�ลงทุี่นในกลุ่มธุรกิจำต่ิางๆ มากกว่ัา  
20 แห่งในเอเช่ย์ติะว้ันออกเฉ่ีย์งใต้ิ และม่สิำนที่ร้พย์์
การลงทุี่น 36,700 ล้านบาที่ ได้เข้าถ่อหุ้นธนาคาร
ไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) ในส้ำดส่ำวัน 
ร้อย์ละ 25 ส่ำงผู้ลให้ธนาคารม่ควัามแข็งแกร่งที่าง 
การเงินมากยิ์� งขึ� นและสำามารถเพิ�มประสิำที่ธิภัาพ 
การบริหารองค์กรอย่์างม่ออาช่พ พร้อมสำำ าหร้บการ
เติิบโติอย่์างย้์�งย่์นในระย์ะย์าวั

2556
ธนาคารประกาศวิัส้ำย์ท้ี่ศน์ “ธนาคารพาณิ์ชย์์
เพ่�อราย์ย่์อย์ท่ี่� ด่ท่ี่� สุำด” พร้อมเดินหน้าปร้บแผู้นการ 
ดำาเนินธุรกิจำมุ่งย์กระด้บการให้บริการและผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์
เพ่�อติอบสำนองควัามต้ิองการของล้กค้าราย์ย่์อย์
ท้ี่�วัทุี่กภ้ัมิภัาคของไที่ย์ให้สำามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุี่น
และพ้ฒนาคุณ์ภัาพช่วิัติคนไที่ย์ ซึิ�งเป็นรากฐานสำำาค้ญ
ในการเสำริมสำร้างควัามแข็งแกร่งระด้บประเที่ศ

2557
ธนาคารต้ิดสิำนใจำขาย์กิจำการบริษ้ัที่ ธนบรรณ์ จำำาก้ด
ซึิ�งไม่ใช่ธุรกิจำหล้กของธนาคาร เพ่�อให้สำามารถเดินหน้า 
ติามแผู้นการดำาเนินงานหร่อนโย์บาย์ของธนาคาร 
ท่ี่� มุ่งให้บริการสิำนเช่� อเพ่�อผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ 
อย่์างแท้ี่จำริง

2558
ธนาคารพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และการให้บริการสิำนเช่�อ 
นาโนเครดิติเพ่�อธุรกิจำราย์ย่์อย์ สำำ าหร้บนำาไปใช้เพิ�ม 
สำภัาพคล่องด้านการเงินหร่อขย์าย์กิจำการให้ม้�นคง 
แข็งแรงมากขึ� น ซึิ� งเป็นคร้�งแรกในประว้ัติิศาสำติร์
การให้บริการด้านสิำนเช่�อของธนาคารพาณิ์ชย์์ท่ี่� เปิด 
โอกาสำให้ผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์สำามารถเข้าถึงเงินทุี่น
ในระบบได้อย่์างปลอดภ้ัย์และเป็นธรรม

เส้นทางแห่่งความภูาคภููมิ
สู่ที่สุดีของธนาคารพาณิิชย์เพ่่อรายย่อย

6 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



2560
ธนาคารได้ร้บรางว้ัล Fastest Growing Retail Bank 
Thailand 2017 จำากนิติย์สำาร Global Banking & 
Finance Review ซึิ�งเป็นนิติย์สำารด้านธุรกิจำและการเงิน
ช้� นนำ าของประเที่ศอ้งกฤษั จำากผู้ลงานอ้นโดดเด่น 
ด้วัย์การที่ำาผู้ลกำาไรสุำที่ธิเติิบโติมากกว่ัา 100% เป็นเวัลา 
3 ปีซ้ิอน น้บต้ิ�งแต่ิปี 2557-2559

นอกจำากน้�น ธนาคารย้์งได้ริเริ�มโครงการควัามร้บผิู้ดชอบ
ต่ิอส้ำงคม (CSR) และเดินหน้าส่ำงเสำริมให้ผู้้้ประกอบการ
ราย์ย่์อย์สำามารถสำร้างการเติิบโติที่างธุรกิจำได้อย่์าง
ย้์� งย่์นท้ี่� งด้านการเงินและการย์กระด้บคุณ์ภัาพช่วิัติ  
ด้วัย์การสำน้บสำนุนองค์ควัามร้้ในการที่ำาธุรกิจำสำำ าหร้บ
ผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ เช่น โครงการ “พ่อค้าแม่ค้า
พากเพ่ย์ร ร้้ขย้์น ร้้ออม ร้้วิัน้ย์” จ้ำดอบรมด้านการเงิน
เบ่� องต้ินให้ก้บผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ และโครงการ  
“คิดเพ่�อน้อง บ่มเพาะล้กไม้ใต้ิต้ิน” จ้ำดประกวัดเร่ย์งควัาม
ชิงทุี่นการศึกษัาของเย์าวัชน เป็นต้ิน

2561
ธนาคารได้ร้บรางว้ัล Fastest Growing Retail Bank 
Thailand 2018 จำากนิติย์สำาร Global Banking & Finance  
Review เป็นปีท่ี่�  2 ติิดต่ิอก้น ด้วัย์ผู้ลงานอ้นโดดเด่นจำาก
การที่ำาผู้ลกำาไรสุำที่ธิเติิบโติ 63% ในปี 2560 หล้งจำาก
สำามารถที่ำาผู้ลกำาไรเติิบโติมากกว่ัา 100% ต่ิอเน่� อง  
3 ปีซ้ิอน (2557-2559) สำะท้ี่อนถึงควัามสำำาเร็จำของ 
ธนาคารในการสำร้างการเติิบโติอย่์างก้าวักระโดด

2562
ธนาคารสำามารถสำร้างการเติิบโติอย่์างต่ิอเน่� องจำนได้ร้บ
รางว้ัล Fastest Growing Retail Bank Thailand 2019 
จำากนิติย์สำาร Global Banking & Finance Review  
ติิดต่ิอก้นเป็นปีท่ี่�  3 จำากมาติรฐานการเติิบโติของกำาไรสุำที่ธิ
ติิดต่ิอก้นน้บต้ิ�งแต่ิปี 2557 เป็นต้ินมา ด้วัย์กำาไรสุำที่ธิเติิบโติ
ขึ�น 45% เท่ี่ย์บก้บปีท่ี่� ผู่้านมา

ขณ์ะเด่ย์วัก้นธนาคารได้เพิ�มประสิำที่ธิภัาพการดำาเนินงาน
และเสำริมสำร้างควัามแข็งแกร่งที่างการเงินให้มากขึ� น  
ด้วัย์การจ้ำบม่อก้บ โอลิมปัสำ แคปปิติอล เอเช่ย์ (Olympus 
Capital Asia) บริษ้ัที่ลงทุี่นอิสำระระด้บภ้ัมิภัาคผู้้้เช่�ย์วัชาญ
ด้านการประกอบธุรกิจำสิำนเช่�อไมโครไฟแนนซ์ิและสิำนเช่�อ 
เอสำเอ็มอ่ในหลาย์ประเที่ศ  ซึิ�งได้เข้าถ่อหุ้นธนาคารไที่ย์เครดิติ
เพ่�อราย์ย่์อย์ แที่น นอร์ที่สำติาร์ กรุ�ป (Northstar Group) 
ในส้ำดส่ำวันร้อย์ละ 25

นอกจำากน้�น ธนาคารย้์งมุ่งข้บเคล่�อนธุรกิจำให้เติิบโติควับค่้
ก้บการเดินหน้าพ้นธกิจำเพ่� อส้ำงคมและคนไที่ย์ทุี่กคน  
ด้วัย์การเปิดศ้นย์์การเร่ย์นร้้ ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์  
แห่งแรก ท่ี่� สำาขาสิำนเช่� อเพ่�อราย์ย่์อย์ บางเขน-ว้ัชรพล
กรุงเที่พฯ สำำ าหร้บใช้เป็นศ้นย์์รวัมกิจำกรรมเสำริมสำร้าง 
การเร่ย์นร้้เพ่�อพ้ฒนาชุมชนอย่์างย้์� งย่์น เช่น การอบรม 
เพ่�อติิดอาวุัธที่างการค้า การเพิ�มท้ี่กษัะการขาย์ หร่อกิจำกรรม
ค้นหาไอเด่ย์ต่ิอย์อดธุรกิจำในยุ์ค 4.0 เพ่�อให้ผู้้้ประกอบการ
ราย์ย่์อย์สำามารถนำาไปปร้บใช้ในธุรกิจำให้เติิบโติยิ์� งขึ� น 
ในระย์ะย์าวัภัาย์ใต้ิแนวัคิด Everyone Matters ใครไม่เห็น
เราเห็น

ในปีเด่ย์วัก้นน่�  บริษ้ัที่ ไที่ย์ไมโคร ดิจิำท้ี่ล โซิล้ช้�นส์ำ จำำาก้ด  
ซึิ�งเป็นบริษ้ัที่ในกลุ่มธุรกิจำที่างการเงินของธนาคาร ย้์งได้ร้บ 
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจำบริการการชำาระเงินภัาย์ใต้ิ 
การกำาก้บจำากธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย์ เม่� อว้ันท่ี่�  21  
มิถุนาย์น 2562 เพ่� อให้บริการด้านธุรกรรมการเงิน
อิเล็กที่รอนิกส์ำในช่�อ “ไมโครเพย์์ อ่-วัอลเล็ที่” (Micro Pay 
e-Wallet) พร้อมพ้ฒนาให้สำมบ้รณ์์ยิ์�งขึ�นในอนาคติ
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ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet)

นวัตกรรมท่ีช่วยอำ �นวยคว�มสะดวก

ในก�รทำ �ธุรกรรมก�รเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์ครบครัน 

ท้ังรับเงิน ซ้ือของ โอนเงิน จ่�ยบิล

กันปัญหา ลดภาระ
ในภาวะแวดล้อมท่ีทำาให้ใครๆ สะดุดล้มได้ง่าย
ให้เราช่วยสร้างความยืดหยุ่น หมุนเวียน และกำาลังสำ ารอง
เพ่ือลดปัญหาและภาระ ให้ธุรกิจของคุณก้าวต่อได้



เปิดโอกาสให้กว้าง
โอกาสจะเป็นของคนท่ีลุกข้ึนก่อนเสมอ
เราจะช่วยให้คุณคว้าไว้ ได้อย่างไม่ต้องลังเล
เพ่ือเปิดทางให้ธุรกิจของคุณ รุดหน้าอย่างทันท่วงที

สินเช่ือไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย

เราให้ควัามสำำ าค้ญก้บล้กค้าธุรกิจำไมโครไฟแนนซ์ิ 

ในฐานะหน่ึงในฟ้นเฟ่องแห่งการข้บเคล่่อนเศรษัฐกิจำไที่ย์

ให้สำามารถเติิบโติได้อย่์างย่้์งย่์น เพ่ิมโอกาสำในการ 

ขย์าย์กิจำการ โดย์ให้วังเงินส้ำงสุำด 200,000 บาที่



สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ Micro SME

มุ่งพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และบริการบนพ้่นฐาน

ควัามเข้าใจำผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ 

เพ่ิมศ้กย์ภัาพที่างธุรกิจำ ด้วัย์วังเงินส้ำงสุำด 20 ล้านบาที่

เราจะผ่านไปดี้วยกัน
เช่่อม่ันในความสิามารถของตัวเอง
ท่้จำะผ่านบททดิสิอบยากัๆ น้้ ไปด้ิวยกััน
เปิดิโอกัาสิให้เพ่่ื่อนได้ิสินับสินุนช่วยเหล่้อ
ให้บางวันผ่านไปได้ิอย่างคล้ายกัังวล้



ใส่ใจถึงอนาคต
เราไม่เพ้ื่ยงช่วยให้คุณผ่านวันน้้ ไปให้ ได้ิ
แต่ยังปูทางของอนาคตไว้ให้ด้ิวย “กัารเร้ยนรู้” 
ท่้จำะ...อยู่ให้ ได้ิ ใช้ ให้เป็น เก็ับให้งอกัเงย
เพ่่ื่อให้คุณพื่ร้อมท่้จำะต่อยอดิต่อไปได้ิอย่างย่ังย่น

โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” 

การอบรมควัามร้้พ้่นฐานที่างการเงิน ท้้ี่งการบริหารหน้่ 

วิัน้ย์การออม และการเติร่ย์มควัามพร้อมในยุ์คส้ำงคมไร้เงินสำด 

เพ่่อย์กระด้บคุณ์ภัาพช่วิัติและการที่ำ าธุรกิจำของพ่อค้าแม่ค้า 

ให้สำามารถเติิบโติข้ึนไปพร้อมๆ ก้บธนาคาร



สำว้ัสำด่ปีใหม่ 2564 ทุี่กท่ี่าน

ในปีน่� เป็นท่ี่� น่ายิ์นด่อย่์างยิ์�งท่ี่� ไวัร้สำโคโรนาส่ำงผู้ลกระที่บต่ิอสุำขภัาพของพน้กงานไที่ย์เครดิติและครอบคร้วัน้อย์มาก ต้ิองขอขอบคุณ์ 
พน้กงานทุี่กท่ี่านท่ี่�ระม้ดระว้ังร้กษัาสุำขภัาพและควัามปลอดภ้ัย์เป็นอย่์างด่

จำากสำถานการณ์์เช่�อไวัร้สำโควิัด-19 ท่ี่�สำร้างควัามเส่ำย์หาย์ไปท้ี่�วัโลกในปี 2563 แม้ประเที่ศไที่ย์จำะเป็นหนึ�งในประเที่ศท่ี่�ประสำบควัามสำำ าเร็จำ 
มากท่ี่� สุำดในการควับคุมการแพร่ระบาดของไวัร้สำ แต่ิเศรษัฐกิจำภัาย์ในประเที่ศย้์งคงต้ิองเผู้ชิญก้บควัามท้ี่าที่าย์ท่ี่� ไม่เคย์พบมาก่อน 
น้บต้ิ�งแต่ิวิักฤติต้ิมย์ำากุ้งในปี 2540 โดย์การระบาดคร้�งใหญ่น่� ได้ส่ำงผู้ลให้การท่ี่องเท่ี่�ย์วั ภัาคอุติสำาหกรรม และธุรกิจำค้าปล่กของไที่ย์ต้ิองกลาย์ 
เป็นอ้มพาติ ด้วัย์เหตุิน่� เราทุี่กคนจึำงได้เติร่ย์มการร้บม่อก้บกระแสำการล้มละลาย์ของธุรกิจำ ภัาวัะขาดสำภัาพคล่อง และการดิสำร้ปช้นอ่�นๆ  
ท่ี่�กำาล้งมาถึงในช่วังไม่ก่� เด่อนข้างหน้า ในเวัลาน่� เราทุี่กคนในไที่ย์เครดิติต้ิองที่ำาหน้าท่ี่�ของตินอย่์างด่ท่ี่� สุำดในการข้บเคล่�อนหล้กปร้ชญา
“Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” ให้เห็นเป็นร้ปธรรม เพ่�อช่วัย์เหล่อกลุ่มล้กค้าของธนาคารท่ี่� ต้ิองการเราเป็นอย่์างมาก 
ในช่วังเวัลาแห่งควัามย์ากลำาบากเช่นน่�

ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ เติิบโติขึ�นอย่์างรวัดเร็วัทุี่กปีน้บต้ิ�งแต่ิเริ�มเปิดดำาเนินการ โดย์เฉีพาะในช่วังต้ินปี 2563 ท่ี่�เราสำามารถสำร้าง 
อ้ติราการเติิบโติส้ำงสุำดเป็นประว้ัติิการณ์์ จำากวิักฤติการณ์์ท่ี่�เกิดขึ�นท้ี่�วัโลกที่ำาให้เกิดควัามก้งวัลว่ัาอุติสำาหกรรมธนาคารจำะได้ร้บผู้ลกระที่บ 
อย่์างรุนแรง แต่ิในที่างติรงก้นข้าม ปี 2563 กล้บเป็นปีท่ี่� น่าสำนใจำอย่์างยิ์�งสำำ าหร้บธนาคารไที่ย์เครดิติ ด้วัย์ผู้ลการดำาเนินงานท่ี่�ด่ท่ี่� สุำด 
เท่ี่าท่ี่�เคย์ม่มา อ้นเป็นผู้ลมาจำากการพ้ฒนาอย่์างม่น้ย์สำำาค้ญในด้านต่ิางๆ ของธนาคาร เราสำามารถสำร้างการเติิบโติด้านปริมาณ์สิำนเช่�อ 
ได้ส้ำงสุำด และม่อ้ติรากำาไรท่ี่� เพิ�มขึ�น รวัมถึงการปร้บปรุงสิำนเช่�อท่ี่� ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้ หร่อ NPL ในอ้ติราท่ี่� ด่ท่ี่� สุำด ด้วัย์ทุี่นสำำ ารองมากกว่ัา 180%

ผู้ลงานอ้นย์อดเย่์�ย์มท้ี่�งหมดน่� น้บเป็นบที่พิส้ำจำน์ถึงควัามทุ่ี่มเที่และมุ่งม้�น ในการดำาเนินงานติามพ้นธกิจำของธนาคารไที่ย์เครดิติ

ส่ารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดำการ

12 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



นายรอย ออกุสตินัส กุนารา 
กรรมการผู้้้จ้ำดการ

นายวิญญู ไชยวรรณิ 
ประธานเจ้ำาหน้าท่ี่� บริหาร

ท่ี่ามกลางวิักฤติการณ์์ท่ี่� เกิดขึ�น เราทุี่กคนเพ่ย์รพย์าย์ามที่ำางานอย่์างเต็ิมท่ี่�ติามแนวัคิด “มุ่งหน้าทิี่ศที่างเด่ย์วัก้น” (One Direction)  
ควับค่้ไปก้บการปร้บการดำาเนินธุรกิจำของเราให้คล่องต้ิวัสำอดคล้องก้บสำภัาพแวัดล้อมรอบด้านด้วัย์ควัามกระต่ิอร่อร้นและมุ่งม้�น 
เรายึ์ดม้�นในคุณ์ค่าของแนวัคิด “ล้กค้าค่อแรงบ้นดาลใจำ” (Customer Passion) ด้วัย์การส่ำงมอบการบริการท่ี่�ติอบโจำที่ย์์ และพ้ฒนา 
โปรแกรมพิเศษัในหลาย์ๆ ด้าน รวัมถึงเสำริมสำร้างควัามส้ำมพ้นธ์ก้บล้กค้าของเราเพ่�อให้ม้�นใจำว่ัาธุรกิจำของล้กค้าจำะสำามารถเติิบโติขึ�นได้ 
ในยุ์ค New Normal ซึิ�งธนาคารได้ติอกย์ำ� าถึงควัามเช่�อม้�นในปร้ชญา “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” ด้วัย์การมอบกรมธรรม์ 
ประก้นภ้ัย์คุ้มครองช่วิัติจำากการติิดเช่�อไวัร้สำโควิัด-19 ให้ก้บกลุ่มล้กค้าธุรกิจำนาโนไฟแนนซ์ิของเราจำำานวัน 180,000 ราย์ เพราะถ่อเป็น 
กลุ่มธุรกิจำท่ี่� เปราะบางและการติิดเช่�ออาจำส่ำงผู้ลให้ธุรกิจำท่ี่� ไร้เกราะป้องก้นเส่ำย์หาย์หร่อปิดกิจำการได้

ขณ์ะเด่ย์วัก้นการปร้บเปล่�ย์นส่้ำธนาคารดิจิำท้ี่ลน้บว่ัาเป็นควัามสำำ าเร็จำท่ี่�สำำ าค้ญของเรา โดย์เราสำามารถเปิดต้ิวัคลาวัด์แพลติฟอร์มดิจิำท้ี่ล 
ได้สำำ าเร็จำ ด้วัย์การบริการใหม่เพ่�อล้กค้าราย์ย่์อย์และการพ้ฒนา API Capability (Application Programming Interface) ซึิ�งเป็น 
การปร้บปรุงโครงสำร้างพ่�นฐานของเราให้ท้ี่นสำม้ย์ พร้อมเช่�อมต่ิอการใช้งานก้บธนาคาร โดย์กระเป๋าเงินอิเล็กที่รอนิกส์ำ ไมโครเพย์์ 
อ่-วัอลเล็ที่ของเราท่ี่� เปิดต้ิวัขึ�นในเด่อนธ้นวัาคม 2562 ม่ล้กค้าเพิ�มขึ�นอย่์างท่ี่วัมท้ี่นถึง 100,000 ราย์ ภัาย์ใน 1 ปี ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ด้งกล่าวั 
เป็นการบริการท่ี่� ไม่คิดค่าธรรมเน่ย์มและได้ร้บการออกแบบมาเพ่�อช่วัย์ย์กระด้บการใช้งานเที่คโนโลย่์ดิจิำท้ี่ลให้ก้บพ่อค้าแม่ค้า 
ในติลาดสำด ให้สำามารถเข้าถึงบริการที่างการเงินอย่์างการใช้คิวัอาร์ โค้ดและพร้อมเพย์์ ได้อย่์างสำะดวักสำบาย์

ธนาคารไที่ย์เครดิติดำาเนินธุรกิจำได้อย่์างแข็งแกร่งมากขึ� น และได้พิส้ำจำน์ ให้เห็นแล้วัว่ัาเราม่ควัามย่์ดหยุ่์นและควัามสำามารถ 
ในการปร้บต้ิวัได้อย่์างสำอดคล้องก้บวิักฤติการณ์์ ซึิ�งผู้มม้�นใจำว่ัาเราจำะย้์งคงเดินหน้าสำร้างควัามสำำ าเร็จำและการเติิบโติอย่์างต่ิอเน่�อง 
พร้อมท้ี่�งส่ำงมอบผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และการบริการท่ี่� ด่ท่ี่� สุำดของเราติลอดเส้ำนที่างการดำาเนินงาน ผู้มขอขอบคุณ์ผู้้้ม่ส่ำวันได้เส่ำย์ทุี่กท่ี่าน 
เป็นอย่์างมากท่ี่� ให้การสำน้บสำนุนเราเสำมอมา และเหน่อสิำ� งอ่� นใด ผู้มขอขอบคุณ์ท่ี่มงานพน้กงานไที่ย์เครดิติทุี่กท่ี่าน สำำ าหร้บการม่ 
ส่ำวันร่วัมสำร้างผู้ลงานอ้นโดดเด่นด้วัย์ควัามทุ่ี่มเที่อย่์างเต็ิมท่ี่�

ขออวัย์พรให้ทุี่กท่ี่านปลอดภ้ัย์ในปีใหม่น่�

“ผลงานอัันยอัดำเยี่ยมทั้งหมดำนี้
 นับเป็นบทพิสู่จน์ถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่น  
 ในการดำำาเนินงานตามพันธกิจขอังธนาคารไทยเครดำิต”

13รายงานประจ�าปี 2563



นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กัรรมกัารอิสิระ กัรรมกัารตรวจำสิอบ 
กัรรมกัารสิรรหาแล้ะกัำาหนดิค่าตอบแทน 
แล้ะประธานกัรรมกัารกัำากัับความเส้ิ�ยง

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กัรรมกัาร

นายจำานงค์ วัฒนเกส
กัรรมกัารอิสิระ กัรรมกัารตรวจำสิอบ 
แล้ะประธานกัรรมกัารสิรรหา
แล้ะกัำาหนดิค่าตอบแทน

นายกัวราฟ มาลิค
กัรรมกัาร กัรรมกัารสิรรหาแล้ะกัำาหนดิค่าตอบแทน
แล้ะกัรรมกัารกัำากัับความเส้ิ�ยง

นายศุภชัย สุขะนินทร์
กัรรมกัารอิสิระ 

นายวิญญู ไชยวรรณ
กัรรมกัาร กัรรมกัารกัำากัับความเส้ิ�ยง 
แล้ะประธานเจ้ำาหน้าท้�บริหาร

นายวานิช ไชยวรรณ
ท้�ปร้กัษีาคณะกัรรมกัารธนาคาร

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กัรรมกัารอิสิระ แล้ะประธานกัรรมกัารตรวจำสิอบ

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกัรรมกัาร

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กัรรมกัาร กัรรมกัารกัำากัับความเส้ิ�ยง 
แล้ะกัรรมกัารผู้จัำดิกัาร

หมายเหตุ:  นายสิามารถ บูรณวัฒนาโชค พ้ื่นจำากัตำาแหน่งประธานกัรรมกัารด้ิวยเหตุถ้งแก่ักัรรม ม้ผล้ตั�งแต่วันท้�  24 สิิงหาคม  2563

คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดำับสู่ง

14 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

ล�าดับ ชื�อ - นามสกุล ต�าแหน่ง หน่วยงาน

1 นาย์วิัญญ้ ไชย์วัรรณ์ ประธานเจ้ำาหน้าท่ี่�บริหาร ประธานเจ้ำาหน้าท่ี่�บริหาร
2 นาย์รอย์ ออกุสำติิน้สำ กุนารา กรรมการผู้้้จ้ำดการ กรรมการผู้้้จ้ำดการ
3 นาย์กมลภ้ั ภ้ัริดิฐสำกุล ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจำไมโครไฟแนนซ์ิและสำาขาสิำนเช่�อ
4 นาย์นาธ้สำ กฤติวัรานนท์ี่ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่
5 นาย์ว่ัรเวัที่ ไชย์วัรรณ์ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการสำาย์งาน สำาย์งานบริหารเคร่อข่าย์สำาขา
6 นาย์กิติติิพ้นธ์ ศร่วัรรณ์วิัที่ย์์ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการสำาย์งาน สำาย์งานการเงินและบ้ญช่
7 น.สำ.อ้จำฉีรา เร่องฉีาย์ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการสำาย์งาน สำาย์งานวิัเคราะห์สิำนเช่�อ
8 นาย์คริสำโติเฟอร์ ชาน ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการสำาย์งาน สำาย์งานเที่คโนโลย่์สำารสำนเที่ศ
9 นาย์ศราวุัธ เศวัติณ์รงค์ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการสำาย์งาน สำาย์งานบริหารที่ร้พย์ากรบุคคล

10 นาย์พิชาติิ รุ่งวัรโศภิัติ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการสำาย์งาน สำาย์งานเก็บเงินและเร่งร้ดหน่� สิำน และกฎหมาย์
11 นาย์ที่รงศ้กด์ิ มงคลประจ้ำกษ์ั ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการฝ่าย์งาน ฝ่าย์บริหารเคร่อข่าย์ธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่ กรุงเที่พ 1
12 นาย์รงค์ หิร้ญพานิช ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการหน่วัย์งาน สำาย์งานติรวัจำสำอบภัาย์ใน
13 น.สำ.ภ้ัคจิำรา วุัฒิเศถกฤติ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการหน่วัย์งาน สำาย์งานปฏิบ้ติิการกลาง
14 น.สำ.ณ้์ฏฐิติา โล่ห์ว่ัระ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการหน่วัย์งาน สำาย์งานกำาก้บการปฏิบ้ติิติามกฎเกณ์ฑ์
15 นางสุำวิัมล วิัศวัวิักรานต์ิ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการหน่วัย์งาน สำาย์งานบริหารควัามเส่ำ� ย์ง
16 น.สำ.ณ์ธษัา สุำระช่วัะกฤติ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการหน่วัย์งาน ฝ่าย์ปฏิบ้ติิการกลาง
17 น.สำ.กอแก้วั ไติรบำารุงสุำข ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการหน่วัย์งาน หน่วัย์งานดิจิำท้ี่ล ที่รานส์ำฟอร์เมช้�น
18 นางศ้นสำน่ย์์ เหร่ย์ญติระก้ล ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์บริหารการติลาดธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่
19 น.สำ.พรทิี่พย์์ แซ่ิล่อ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์วิัเคราะห์การเงินและวัางแผู้นกลยุ์ที่ธ์
20 น.สำ.ชนิดา ชาญมน้ญ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์พ้ฒนาธุรกิจำใหม่
21 นาย์โชดก ธ่ระวิักสิำติ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์ปร้บปรุงโครงสำร้างหน่�และสำน้บสำนุน
22 นาย์อนุร้กษ์ั คณิ์ติจิำนดา ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ แผู้นกสิำนเช่�อธุรกิจำเช่าซ่ิ�อ
23 นาย์สำมชาย์ รว่ัเร่องรอง ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ แผู้นกกลยุ์ที่ธ์และสำน้บสำนุนสิำนเช่�อธุรกิจำเอสำเอ็มอ่
24 นาย์โกวิัที่ย์์ ล่� ศิริสำรรพ์ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์ธุรกิจำล้กค้าเอสำเอ็มอ่
25 น.สำ.ณ้์ฐณ์าพรณ์์ ต้ิ�งย์ศฐากิจำกุล ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์กลยุ์ที่ธ์วัางแผู้นพอร์ติและผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์
26 นาย์วิัภ้ั พิเศษัส้ำมฤที่ธ์ิ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์บริหารการขาย์และกลยุ์ที่ธ์ธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่
27 นางอมรร้ชต์ิ โชติิรสำนิรมิติ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์บริหารผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่
28 นาย์ว้ัชระ ภ้ัคน้นท์ี่สำกุล ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ สำำ าน้กงานภัาคไมโครเอสำเอ็มอ่ ภ้ัมิภัาค 1 ติ.อ.น. 1
29 นาย์ประเสำริฐ บุญแต่ิง ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์ป้องก้นการทุี่จำริติ
30 นางพิมลพรรณ์ กิติติิสุำวัรรณ์์ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์วิัเคราะห์สิำนเช่�อราย์ย่์อย์
31 นาย์ไพสิำฐ สำกุลเศรษัฐกร ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์วิัเคราะห์สิำนเช่�อไมโครเอสำเอ็มอ่
32 นาย์ว่ัระศ้กด์ิ ต้ิ�งมานะสำกุล ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์ควับคุมคุณ์ภัาพและบริหารงาน
33 นาย์วิัศิษัฐ์ ธนวัณิ์ชย์์กุล ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์บริการและปฏิบ้ติิการด้านเที่คโนโลย่์สำารสำนเที่ศ
34 นาย์วิับ้ลย์์ อรุณ์เร่องศิริเลิศ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์จ้ำดการข้อม้ลองค์กร
35 น.สำ.ประที่านพร ปีติะน่ละว้ัติ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์เก็บเงินและเร่งร้ดหน่� สิำน
36 นาย์สำมย์ศ แสำงมณ่์เสำถ่ย์ร ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์เก็บเงินและเร่งร้ดหน่� สิำนเช่าซ่ิ�อ
37 นาย์สุำมิติร์ เศรษัฐพ้ฒนา ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์กฎหมาย์
38 นางพนิดา ศร่ปัติถา ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์บ้ญช่และภัาษ่ั
39 นางธนว้ันต์ิ นิติิพน ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์งานสำน้บสำนุนสำำ าน้กกรรมการผู้้้จ้ำดการ
40 นาย์โอฬาร สำกลเดชา ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์บริหารเคร่อข่าย์ธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่ กรุงเที่พ 2
41 นางช้ญญานุช ฉีว่ัวังศ์ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์กลยุ์ที่ธ์บริหารที่ร้พย์ากรบุคคล
42 นาย์นิมิติร โรจำนร้กษ์ั ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ สำำ าน้กงานภัาคไมโครเอสำเอ็มอ่ ภ้ัมิภัาค 2 ใต้ิ
43 นางจิำรภ้ัที่ร กลิ�นโกมุที่ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์ขาย์สิำนเช่�อไมโครไฟแนนซ์ิสำาย์งาน 1
44 นาย์วิัโรจำน์ รณ์เก่ย์รติิ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์บริหารจ้ำดการสำาขา
45 นาย์พิศ้กด์ิ สุำดสำวัาที่ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ แผู้นกวิัเคราะห์สิำนเช่�อธุรกิจำเอสำเอ็มอ่
46 น.สำ.ชลธิชา กล้�นจ้ำตุิร้สำ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์เก็บเงินและเร่งร้ดหน่� สิำนนาโน
47 นางศิริพร ศุภัว้ัชโรบล ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์ Mobile Banking & DID Solution
48 นาย์สำรายุ์ที่ธ์ สุำขพลอย์ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ แผู้นกบริหารควัามเส่ำ� ย์งด้านเครดิติ
49 นาย์ปกรณ์์เก่ย์รติิ สิำริโชคสำว้ัสำด์ิ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์พ้ฒนาระบบงานเที่คโนโลย่์สำารสำนเที่ศ
50 นาย์ประสิำที่ธ์ิ อิสำระพงษ์ัสุำระ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ สำำ าน้กงานภัาคไมโครเอสำเอ็มอ่ กรุงเที่พ 1 ภัาค 2
51 นาย์ภัราดร ศร่กุล ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ สำำ าน้กงานภัาคไมโครเอสำเอ็มอ่ กรุงเที่พ 1 ภัาค 3
52 นาย์ประเสำริฐ วังษ์ันุชา ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์ราย์งานที่างการเงิน
53 นาย์ท่ี่ปต์ิย์ศ เอ่�อวิัศาลวัรวังศ์ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์บริหารและจ้ำดการเที่คโนโลย่์ที่างธุรกิจำ
54 น.สำ.วัรชาดา จำร้ญมานะกิจำ ผู้้้อำานวัย์การอาวุัโสำ ฝ่าย์ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์การเงินและการลงทุี่น
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นายสามารถ บูรณิวัฒนาโชค

ประธานกรรมการ

การศึกษา

– บ้ญช่บ้ณ์ฑิติ (เก่ย์รติินิย์ม) /  
จุำฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าล้ย์

– บ้ญช่มหาบ้ณ์ฑิติ /  
จุำฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าล้ย์

– Master of Management /  
สำถาบ้นบ้ณ์ฑิติบริหารธุรกิจำศศินที่ร์

– Advance Management Programme /  
Harvard Business School

– Bank of Thailand Programme /  
Harvard University Graduate School 
of Business Administration

การศึกษา

– ศิลปศาสำติรบ้ณ์ฑิติ (บ้ญช่) /  
มหาวิัที่ย์าล้ย์เกษัติรศาสำติร์

– M.B.A. (Finance) / University of 
Detroit, Michigan, USA

– Director Accreditation 
 Programme / สำมาคมส่ำงเสำริม 

สำถาบ้นกรรมการบริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
– Advanced Audit Committee 
 Programme / สำมาคมส่ำงเสำริม 

สำถาบ้นกรรมการบริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
– Anti-Corruption for Executive 

Programme / สำมาคมส่ำงเสำริม 
สำถาบ้นกรรมการบริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)

– IT Governance / สำมาคมส่ำงเสำริม
สำถาบ้นกรรมการบริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)

นายธีระพล ปุสสเดี็จ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

– บริษ้ัที่ อินโฟเวันช้�น จำำาก้ด  
(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

– บริษ้ัที่ คอนโที่รลอินไซิเดอร์ จำำาก้ด
 (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ แพที่ริออที่ เอาท์ี่ฟิติ (ประเที่ศไที่ย์) 

จำำาก้ด (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– ห้างหุ้นส่ำวันสำาม้ญนิติิบุคคล ก้�ดแด�ด  

(หุ้นส่ำวัน)
– ห้างหุ้นส่ำวันสำาม้ญนิติิบุคคล ก้�ดบราเธอร์ 

(หุ้นส่ำวัน)
– ห้างหุ้นส่ำวันสำาม้ญนิติิบุคคล ก้�ดม้ม  

(หุ้นส่ำวัน)
– ห้างหุ้นส่ำวันจำำาก้ด ก้�ดชิลเดร้น  

(หุ้นส่ำวันผู้้้จ้ำดการ)

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถ่อหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

– บริษ้ัที่ ว่ั เอ็น บ่ โฮลดิ�ง จำำาก้ด  
(ประธานกรรมการ)

– บริษ้ัที่ ก้�ดไชลด์ จำำาก้ด  
(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

– บริษ้ัที่ โปรเรสำซิิเดนซ์ิ ซิิสำเต็ิมส์ำ จำำาก้ด
 (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ แพที่ริออที่ เอาท์ี่ฟิติ จำำาก้ด 
 (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถ่อหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

– บริษ้ัที่ ว่ั เอ็น บ่ โฮลดิ�ง จำำาก้ด  
(กรรมการอิสำระ)

– บริษ้ัที่ ทิี่พย์ประก้นภ้ัย์ จำำาก้ด (มหาชน)  
(ท่ี่�ปรึกษัาประธานกรรมการ)

หมาย์เหตุิ: ดำารงติำาแหน่งถึงว้ันท่ี่�  24 สิำงหาคม 2563 ด้วัย์เหตุิถึงแก่กรรม

16 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)

การดำำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอัื่น



นายสตีเฟ่่น ทีราดีอร์ บริโอเนส
(MR. STEPHEN TIRADOR BRIONES)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการกำากับความเส่ียง

นายจำานงค์ วัฒนเกส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

การศึกษา

– Bachelor of Arts (East Asian) /  
Columbia College

– M.B.A. (Finance & International 
Business) Honors List / Columbia 
Business School

– Director Accreditation 
 Programme / สำมาคมส่ำงเสำริม 

สำถาบ้นกรรมการบริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)

การศึกษา

– ภัาคบ้งค้บหล้กส้ำติรร้ฐศาสำติรดุษัฎ่บ้ณ์ฑิติ  
รุ่นท่ี่� 1 (2549) / มหาวิัที่ย์าล้ย์ธรรมศาสำติร์

– M.B.A. / University of Central Missouri
– นิติิศาสำติร์ภัาคบ้ณ์ฑิติ (2521-2524) / 

มหาวิัที่ย์าล้ย์ธรรมศาสำติร์
– พาณิ์ชย์ศาสำติรบ้ณ์ฑิติ / 
 จุำฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าล้ย์
– ประกาศน่ย์บ้ติรภัาษัาอ้งกฤษัข้�นส้ำง  

(เก่ย์รติินิย์ม) / สำถาบ้นบ้ณ์ฑิติ
พ้ฒนบริหารศาสำติร์

– ประกาศน่ย์บ้ติรหล้กส้ำติรผู้้้บริหารระด้บส้ำง  
รุ่นท่ี่�  6 / สำถาบ้นวิัที่ย์าการติลาดทุี่น

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถ่อหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

– บริษ้ัที่ ว่ั เอ็น บ่ โฮลดิ�ง จำำาก้ด  
(กรรมการอิสำระ)

– ING Bank N.V.  
(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถ่อหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

– บริษ้ัที่ ว่ั เอ็น บ่ โฮลดิ�ง จำำาก้ด  
(กรรมการอิสำระ)

– บริษ้ัที่ แพรนด้าจิำวัเวัลร่�  จำำาก้ด (มหาชน) 
 (กรรมการอิสำระและกรรมการติรวัจำสำอบ)
– บริษ้ัที่ แอลด่ซ่ิ เด็นที่อล จำำาก้ด (มหาชน) 
 (ประธานกรรมการติรวัจำสำอบ) 
– สำมาคมส่ำงเสำริมผู้้้ลงทุี่นไที่ย์ (กรรมการ)

– Chartered Director / สำมาคมส่ำงเสำริม
สำถาบ้นกรรมการบริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)

– DCP Refresher Course / สำมาคม 
ส่ำงเสำริมสำถาบ้นกรรมการบริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)

– Audit Committee Programme 1-2 / 
สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบ้นกรรมการ

 บริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
– Director Certification Programme / 

สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบ้นกรรมการ
 บริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
– Board Nomination and Compensation  

Programme / สำมาคมส่ำงเสำริม 
สำถาบ้นกรรมการบริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
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นายศุภูชัย สุขะนินทร์

กรรมการอิสระ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การศึกษา

– ปริญญาเอก Computer Systems 
Management and Information 
Technology / Washington University

– ปริญญาโที่ การเงิน / Mercer University
– ปริญญาติร่ ปริมาณ์วิัเคราะห์ / 

จุำฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าล้ย์
– Director Certification Programme / 

สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบ้นกรรมการ
 บริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
– Diploma Examination / สำมาคมส่ำงเสำริม 

สำถาบ้นกรรมการบริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
– Financial Statements for Directors / 

สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบ้นกรรมการ
 บริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
– Ultra Wealth / บริษ้ัที่ อ้ลติร้าเวัลท์ี่ 

แมเนจำเม้นท์ี่ จำำาก้ด

– หล้กส้ำติรผู้้้บริหารระด้บส้ำง และหล้กส้ำติร 
CMA-GMS / สำถาบ้นวิัที่ย์าการติลาดทุี่น

– หล้กส้ำติรการบริหารการท่ี่องเท่ี่�ย์วั
 สำำ าหร้บผู้้้บริหารระด้บส้ำง / 
 การท่ี่องเท่ี่�ย์วัแห่งประเที่ศไที่ย์
– หล้กส้ำติรสำำ าหร้บกรรมการบริหารระด้บส้ำง

ด้านการค้าและการพาณิ์ชย์์ (TEPCOT) / 
มหาวิัที่ย์าล้ย์หอการค้าไที่ย์

– หล้กส้ำติรผู้้้บริหารระด้บส้ำงด้านวิัที่ย์าการ
พล้งงาน / สำถาบ้นวิัที่ย์าล้ย์พล้งงาน

– The Fundamentals of Digital 
Marketing Continuing Professional 
Education / Google Digital Garage 
Linked in LEARNING

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถ่อหุ้น

นางสาวกฤษณิา อร่ามกุลชัย

กรรมการ

การศึกษา

– บ้ญช่บ้ณ์ฑิติ / มหาวิัที่ย์าล้ย์กรุงเที่พ
– Director Certification Programme /  

สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบ้นกรรมการ
 บริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถ่อหุ้น

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

– บริษ้ัที่ ว่ั เอ็น บ่ โฮลดิ�ง จำำาก้ด  
(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

– บริษ้ัที่ ว่ั เอ็น บ่ โฮลดิ�ง จำำาก้ด  
(กรรมการอิสำระ)

– บริษ้ัที่ ที่ร้พย์์ศร่ไที่ย์ จำำาก้ด (มหาชน) 
 (ประธานท่ี่�ปรึกษัาคณ์ะกรรมการ)
– บริษ้ัที่ ม้ดแมน จำำาก้ด (มหาชน) 
 (ท่ี่�ปรึกษัาคณ์ะกรรมการบริหาร)
– Greyhound Café UK (กรรมการ)
– บริษ้ัที่ ไฟว์ัเวัล จำำาก้ด 
 (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ รวัมศุภักิจำ จำำาก้ด  

(ประธานกรรมการ)
– บริษ้ัที่ โปรเจำค แพลนนิ� ง เซิอร์วิัสำ จำำาก้ด 
 (มหาชน) (กรรมการอิสำระ)
– บริษ้ัที่ เอ็นฟอร์ซิ ซ่ิเค่ย์วั จำำาก้ด (มหาชน) 
 (กรรมการอิสำระ)
– ม้ลนิธิพิท้ี่กษ์ัสิำ� งแวัดล้อมและการท่ี่องเท่ี่�ย์วั  

(กรรมการ)

18 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



นายวิญญู ไชยวรรณิ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

การศึกษา

– พาณิ์ชย์ศาสำติรบ้ณ์ฑิติ (เก่ย์รติินิย์ม
อ้นด้บหนึ� ง) การเงินและการธนาคาร / 
มหาวิัที่ย์าล้ย์ธรรมศาสำติร์

– Master of Business Administration 
(M.B.A.) / The Anderson School of 
UCLA

– Chartered Financial Analyst (CFA) / 
CFA Institute

– หล้กส้ำติรผู้้้บริหารระด้บส้ำง / 
 สำถาบ้นวิัที่ย์าการติลาดทุี่น
– Ultra Wealth / บริษ้ัที่ อ้ลติร้าเวัลท์ี่ 

แมเนจำเม้นท์ี่ จำำาก้ด

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

– บริษ้ัที่ ไที่ย์ไมโคร ดิจิำท้ี่ล โซิล้ช้�นส์ำ จำำาก้ด 
 (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ ว่ั เอ็น บ่ โฮลดิ�ง จำำาก้ด  

(กรรมการผู้้้จ้ำดการ)
– บริษ้ัที่ ว่ั.ซ่ิ.สำมบ้ติิ จำำาก้ด  

(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ ญาติิส้ำมพ้นธ์ จำำาก้ด  

(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ ไชย์วัรรณ์ จำำาก้ด  

(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ ไที่ย์ประก้นสุำขภัาพ จำำาก้ด (มหาชน) 

(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ ผู้าสุำก จำำาก้ด 
 (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ ย้์เน่� ย์นแลนด์ จำำาก้ด  

(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ เอสำ บ่ ไอ ไที่ย์ ออนไลน์ จำำาก้ด  

(กรรมการอิสำระ)

– Director Accreditation Programme / 
สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบ้นกรรมการ

 บริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
– Corporate Governance for 
 Capital Market Intermediaries / 
 สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบ้นกรรมการ
 บริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)
– Leadership Development Programme/  

สำมาคมบริษ้ัที่จำดที่ะเบ่ย์นไที่ย์ (TLCA)

การถือหุ้นธนาคาร

ม่ผู้้้ท่ี่� เก่�ย์วัข้องถ่อหุ้นธนาคาร ร้อย์ละ 71.79

การศึกษา

– B.Sc. Electrical Engineering /  
Drexel University

– M.B.A. Finance / University of Illinois
– Director Accreditation Programme /  

สำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบ้นกรรมการ
 บริษ้ัที่ไที่ย์ (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร

ม่ผู้้้ท่ี่� เก่�ย์วัข้องถ่อหุ้นธนาคาร ร้อย์ละ 0.83

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

– บริษ้ัที่ ไที่ย์ไมโคร ดิจิำท้ี่ล โซิล้ช้�นส์ำ จำำาก้ด 
 (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– บริษ้ัที่ ว่ั เอ็น บ่ โฮลดิ�ง จำำาก้ด  

(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
(MR. ROY AGUSTINUS GUNARA)

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
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การศึกษา

– Post Graduate Programme in 
Management / Indian Institute of 
Management Bangalore

– Master of Science (Mathematics and 
Computer Applications) / Indian 
Institute of Technology Delhi

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถ่อหุ้น

– AEP II Holdings Pte. Ltd.  
(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

– OCA V Holdings Pte. Ltd.  
(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

– Olympus ACF Pte. Ltd.  
(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

– AEP Investment Holdings I Pte. Ltd. 
 (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. 

(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– Singapore American School 
 (กรรมการ)

นายกัวราฟ่ มาลิค
(MR. GAURAV MALIK)

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำากับความเส่ียง

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

– Olympus Capital Asia  
(กรรมการผู้้้จ้ำดการ)

– Quatrro Global Services (กรรมการ)
– Olympus Capital Holdings Asia  

India Advisor Pvt. Ltd.  
(กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

– Koi Structure Credit Pte. Ltd. 
 (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)
– Olympus Capital Holdings Asia  

Pte. Ltd. (กรรมการท่ี่� เป็นผู้้้บริหาร)

20 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือัหุ้นขอังกรรมการ

ในปี 2563

รายช่ื่�อ

สััดส่ัวนจำำานวนหุ้้�นท่ี่� ถ่ือ*

เพ่ิ่�มข้ึ้�น / ลดลง
ณ วันท่ี่�  

31 ธัันวาคม 2563
ณ วันท่ี่�  

31 ธัันวาคม 2562

นายสามารถ บููรณวััฒนาโชค - ไม่มี -

นายธีีระพล ปุุสสเด็็จ ไม่มี ไม่มี -

นายจำานงค์ วััฒนเกส ไม่มี ไม่มี -

นายสตีีเฟ่่น ทีีราด็อร์ บูริโอเนส ไม่มี ไม่มี -

นางสาวักฤษณา อร่ามกุลชัย ไม่มี ไม่มี -

นายวิัญญูู ไชยวัรรณ 71.79 71.79 -

นายรอย ออกุสติีนัส กุนารา 0.83 0.83 -

นายศุุภชัย สุขะนินทีร์ ไม่มี ไม่มี -

นายกัวัราฟ่ มาลิค ไม่มี ไม่มี -

*หมายเหตุี: สัด็ส่วันจำานวันหุ�นทีี� ถือ ซ่ึ่�งรวัมสัด็ส่วันการถือหุ�นโด็ยตีรง และการถือหุ�นของบูริษัทีทีี� มีส่วันเกี�ยวัข�อง

รายชื�อกรรมการธีนาคารทัี�งหมด็และการถือหุ�นกู�ของกรรมการในธีนาคารในรอบูปีุบัูญชีทีี� ผ่่านมา: ไม่มี
รายชื�อกรรมการธีนาคารทัี�งหมด็และการถือหุ�นหรือหุ�นกู�ของกรรมการในบูริษัทีในเครือในรอบูปีุบัูญชีทีี� ผ่่านมา: ไม่มี
รายละเอียด็การมีส่วันได็� เสียของกรรมการไม่ว่ัาโด็ยทีางตีรงหรือทีางอ�อมในสัญญาใด็ๆ ทีี�ธีนาคารทีำาข่�นระหว่ัางรอบูปีุบัูญชี: ไม่มี
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โครงส่ร้างอังค์กร 
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)

สายงานก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการ
ก�ากับความเสี�ยง

คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหน้ีสิน

สายงาน
บริหาร
ความเสี�ยง

กลุ่มบริหารธุรกิจ
ไมโครเอสเอ็มอี

สายงาน
บริหาร
เครือข่ายสาขา

กลุ่มบริหารธุรกิจ
ไมโครไฟแนนซ์
และสาขาสินเชื�อ  

สายงาน
บริหารธุรกิจ
คอนซูมเมอร์

22 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

สายงานตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะเจ้าหน้าที�บริหาร

สายงาน
วิเคราะห์สินเชื�อ 

สายงาน
เก็บเงินและเร่งรัด
หน้ีสิน และกฎหมาย

สายงาน
การเงิน 
และบัญชี 

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงาน
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
ปฏิบัติการกลาง

ส�านักกรรมการผู้จัดการ
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ลักษณิะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิ์ชย์์เพ่�อราย์ย่์อย์ท่ี่�เริ�มต้ินจำากบริษ้ัที่เงินทุี่น และบริษ้ัที่เครดิติฟองซิิเอร์ 
ได้ร้บอนุญาติให้จ้ำดต้ิ�งเป็นสำถาบ้นการเงินติามประกาศกระที่รวังการคล้งเร่�องหล้กเกณ์ฑ์ วิัธ่การ และเง่�อนไขในการขออนุญาติจ้ำดต้ิ�ง 
ธนาคารพาณิ์ชย์์ ลงว้ันท่ี่�  23 มกราคม 2547 ด้วัย์คุณ์สำมบ้ติิท่ี่� เหมาะสำมในการปร้บสำถานะหร่อย์กระด้บเป็นธนาคารพาณิ์ชย์์เพ่�อราย์ย่์อย์ 
อย่์างแท้ี่จำริง และม่ควัามสำามารถในการแข่งข้นอย่์างเท่ี่าเท่ี่ย์มก้บสำถาบ้นการเงินอ่�น โดย์เปิดดำาเนินการอย่์างเป็นที่างการ ณ์ ว้ันท่ี่�   
18 มกราคม 2550

ธนาคารสำามารถขย์าย์กิจำการและเสำริมสำร้างควัามแข็งแกร่งที่างธุรกิจำมากขึ�นหล้งจำากลงทุี่นเข้าซ่ิ�อกิจำการบริษ้ัที่ ธนบรรณ์ จำำาก้ด เป็นบริษ้ัที่ 
ภัาย์ในเคร่อในปี 2552 และเพิ�มทุี่นจำาก 2,500 ล้านบาที่ เป็น 3,000 ล้านบาที่ จำากการเข้าร่วัมทุี่นของกลุ่มกองทุี่นเอเช่ย์ติะว้ันออกเฉ่ีย์งใต้ิ  
นอร์ที่สำติาร์ กรุ�ป (Northstar Group) ในปี 2555 พร้อมย์กระด้บการบริหารของธนาคารให้ม่ประสิำที่ธิภัาพมากยิ์�งขึ�น

หล้งจำากการประกาศวิัส้ำย์ท้ี่ศน์ส่้ำการเป็น “ธนาคารพาณิ์ชย์์เพ่�อราย์ย่์อย์ท่ี่� ด่ท่ี่� สุำด” ที่ำาให้ธนาคารต้ิดสิำนใจำขาย์กิจำการบริษ้ัที่ ธนบรรณ์ จำำาก้ด 
ในปี 2557 เพ่�อมุ่งเน้นธุรกิจำการให้บริการสิำนเช่�อเพ่�อผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ติามนโย์บาย์และแผู้นการดำาเนินงานของธนาคาร รวัมถึง 
เพิ�มทุี่นจำำานวัน 1,000 ล้านบาที่ ในปี 2558 และเพิ�มทุี่นอ่กคร้�งจำำานวัน 1,000 ล้านบาที่ ในเด่อนม่นาคม 2560 รวัมเป็น 5,000 ล้านบาที่ 

ต่ิอมาในเด่อนกรกฎาคม 2562 ธนาคารได้เปล่�ย์นแปลงผู้้้ถ่อหุ้นจำากนอร์ที่สำติาร์ กรุ�ป (Northstar Group) เป็นบริษ้ัที่ OCA Investment 
Holdings I Pte. Ltd. (OCA) บริษ้ัที่ลงทุี่นอิสำระซึิ�งม่ประสำบการณ์์การลงทุี่นในบริษ้ัที่เอกชนในภ้ัมิภัาคเอเช่ย์มานานกว่ัา 20 ปี เพ่�อสำร้าง
ควัามแข็งแกร่งที่างธุรกิจำและเสำริมศ้กย์ภัาพการเติิบโติในก้าวัต่ิอไปของธนาคาร

นอกจำากน้�น ธนาคารย้์งให้ควัามสำำ าค้ญก้บการปร้บต้ิวัให้สำอดคล้องก้บควัามเปล่�ย์นแปลงในยุ์คดิจิำท้ี่ล โดย์ก่อต้ิ�ง บริษ้ัที่ ไที่ย์ไมโคร ดิจิำท้ี่ล 
โซิล้ช้�นส์ำ จำำ าก้ด บริษ้ัที่ในกลุ่มธุรกิจำที่างการเงินของธนาคาร ซึิ�งให้บริการด้านธุรกรรมการเงินอิเล็กที่รอนิกส์ำผู่้านแอปพลิเคช้น “ไมโครเพย์์  
อ่-วัอลเล็ที่” (Micro Pay e-Wallet) พร้อมพ้ฒนาบริการให้สำมบ้รณ์์ขึ�นอย่์างต่ิอเน่�อง เพ่�อร่วัมผู้ล้กด้นส้ำงคมไร้เงินสำด (Cashless 
Society) ท้ี่�วัประเที่ศ

ขณ์ะเด่ย์วัก้นธนาคารย้์งมุ่งม้�นพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ท่ี่� ม่ควัามแติกต่ิาง เร่ย์บง่าย์ และโปร่งใสำ พร้อมให้บริการเค่ย์งข้างทุี่กธุรกิจำและประชาชน 
คนไที่ย์ท้ี่�วัประเที่ศให้สำามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุี่นอย่์างเป็นระบบ ภัาย์ใต้ินโย์บาย์ “การกำาก้บด้แลให้บริการล้กค้าอย่์างเป็นธรรม” (Market  
Conduct) และ “การให้สิำนเช่�ออย่์างม่ควัามร้บผิู้ดชอบ” (Responsible Lending) เพ่�อย์กระด้บคุณ์ภัาพช่วิัติของผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ไที่ย์ 
และเสำริมสำร้างควัามแข็งแกร่งที่างเศรษัฐกิจำในระด้บประเที่ศ
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ติลอดระย์ะเวัลาการดำาเนินงานท่ี่� ผู่้านมา ธนาคารได้วัางรากฐานที่างธุรกิจำท่ี่�แข็งแกร่งส่้ำการเติิบโติอย่์างม้�นคง
โดย์ให้ควัามสำำ าค้ญก้บการกำาหนดวิัส้ำย์ท้ี่ศน์และพ้นธกิจำ เพ่�อเป็นแนวัที่างในการวัางแผู้นกลยุ์ที่ธ์ให้การดำาเนินธุรกิจำ
ของธนาคารเป็นไปติามเป้าหมาย์ท่ี่�กำาหนด

ในว้ันน่�ธนาคารย้์งคงยึ์ดม้�นในพ้นธกิจำสำำาค้ญ ได้แก่ การให้บริการที่างการเงินท่ี่� ด่ท่ี่� สุำดแก่ล้กค้าขนาดเล็กท้ี่�วัประเที่ศ  
การส่ำงเสำริมให้ล้กค้าทุี่กคนม่ควัามร้้และวิัน้ย์ที่างการเงิน การสำร้างสำรรค์องค์กรให้ทุี่กคนม่ควัามกระต่ิอร่อร้น 
และภัาคภ้ัมิใจำในสิำ� งท่ี่� ร่วัมก้นที่ำา และการสำร้างม้ลค่าให้แก่ผู้้้ถ่อหุ้นโดย์คำานึงถึงผู้ลประโย์ชน์ของผู้้้ม่ส่ำวันได้เส่ำย์  
พร้อมข้บเคล่�อนธุรกิจำติามวิัส้ำย์ท้ี่ศน์ “ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ มุ่งม้�นสำน้บสำนุนล้กค้าให้สำามารถเติิบโติ 
ที่างธุรกิจำและม่คุณ์ภัาพช่วิัติท่ี่� ด่ขึ�น ด้วัย์บริการไมโครไฟแนนซ์ิท่ี่� เป็นเอกล้กษัณ์์ของธนาคาร”

“ธนาคารไทยเครดีิตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภูัณิฑ์ที่มีความแตกต่าง

เรียบง่าย และโปร่งใส พร้อมให่้บริการเคียงข้างทุกธุรกิจและ

ประชาชนคนไทยทั่วประเทศให่้สามารถเข้าถึงแห่ล่งเงินทุน

อย่างเป็นระบบ”

25รายงานประจ�าปี 2563



ภูาพรวมการประกอบธุรกิจ

มาตรการช่วยเหลือธุรกิจ

ด้วัย์แนวัคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” และจุำดย่์นการเค่ย์งข้างผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ให้สำามารถฝ่าวิักฤติการแพร่ระบาด
ของเช่�อไวัร้สำโควิัด-19 ให้สำำ าเร็จำ  ธนาคารได้พย์าย์ามท่ี่�จำะช่วัย์เหล่อล้กค้าอย่์างสุำดควัามสำามารถผู่้านมาติรการต่ิางๆ น้บต้ิ�งแต่ิการส่ำงผู่้าน 
มาติรการควัามช่วัย์เหล่อจำากที่างภัาคร้ฐ และมาติรการควัามช่วัย์เหล่อจำากธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย์ รวัมถึงการออกมาติรการ 
ช่วัย์เหล่อล้กค้าจำากธนาคารเอง เพ่�อบรรเที่าภัาระค่าใช้จ่ำาย์ของล้กค้าท่ี่� ต้ิองแบกร้บ  พร้อมท้ี่�งการปล่อย์สิำนเช่�อใหม่เพ่�อให้ล้กค้าม่เงินทุี่น 
หมุนเว่ัย์นเพ่ย์งพอท่ี่� จำะก้าวัผู่้านสำถานการณ์์ท่ี่� ย์ากลำาบากได้

สำำ าหร้บในปี 2563 ธนาคารได้ร่วัมม่อก้บธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย์ (ธปที่.) สำมาคมธนาคารไที่ย์ สำมาคมธนาคารนานาชาติิ และสำมาคม
สำถาบ้นการเงินของร้ฐในโครงการ DR Biz การเงินร่วัมใจำ ธุรกิจำไที่ย์ม้�นคง เพ่�อช่วัย์เหล่อบรรเที่าภัาระหน่� ของผู้้้ประกอบการท่ี่� ม่ศ้กย์ภัาพ
แต่ิประสำบปัญหาจำากสำถานการณ์์เศรษัฐกิจำและผู้ลกระที่บจำากโควิัด-19 ด้วัย์กลไกการแก้ไขในร้ปแบบมาติรฐานให้สำามารถจ้ำดการ 
แก้ไขหน่� ได้รวัดเร็วัและเบ็ดเสำร็จำให้ธุรกิจำสำามารถฟ้� นต้ิวัได้ พร้อมท้ี่� งปร้บต้ิวัติามสำภัาพแวัดล้อมที่างเศรษัฐกิจำท่ี่� เปล่� ย์นแปลงไป

ขณ์ะเด่ย์วัก้นธนาคารย้์งได้ม่การจ้ำดแคมเปญ คุณ์กล้าก้าวั เรากล้าให้ Believe in Yourself ซึิ� งช้สิำนเช่� อ SME กล้าให้  พร้อมเง่�อนไขและ
อ้ติราดอกเบ่� ย์พิเศษัเพ่�อช่วัย์เหล่อผู้้้ประกอบการไมโครเอสำเอ็มอ่ให้สำามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุี่นได้ โดย์ไม่ต้ิองแบกร้บภัาระดอกเบ่� ย์ 
ท่ี่� หน้กเกินไป พร้อมต่ิอย์อดควัามสำำ าเร็จำสิำนเช่� อ SME กล้าให้ อย่์างต่ิอเน่� องในปี 2564 เพ่�อติอกย์ำ� าการให้ควัามสำำ าค้ญก้บควัามต้ิองการ
ของผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ทุี่กคนในประเที่ศ

ในปี 2563 นับเป็นปีท้� ม้ความท้าทายอย่างยิ� งสิำ าหรับธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน)
จำากักัารแพื่ร่ระบาดิของเช่�อไวรัสิโควิดิ-19 ซ้� งเป็นวิกัฤตท้� เกิัดิข้� นทั� วโล้กัแล้ะส่ิงผล้กัระทบอย่างรุนแรง
ต่อทุกัภาคส่ิวนในประเทศไทย รวมถ้งกัลุ่้มผู้ประกัอบกัารรายย่อยแล้ะวิสิาหกิัจำขนาดิกัล้างแล้ะขนาดิย่อม 
ซ้� งเป็นกัลุ่้มลู้กัค้าหลั้กัของธนาคารท้� ม้ความสิำ าคัญต่อกัารขับเคล่้� อนเศรษีฐกิัจำของประเทศ

ดัิงนั� น ตล้อดิระยะเวล้าในกัารดิำ าเนินงานท้� ผ่านมา ธนาคารจ้ำงให้ความสิำ าคัญกัับกัารกัำ าหนดิแผน 
กัารดิำ าเนินงานให้สิอดิคล้้องกัับวิสัิยทัศน์แล้ะพัื่นธกิัจำท้� วางไว้ เพ่ื่� อใช้เป็นแนวทางกัารวางแผนกัล้ยุทธ์
ขับเคล่้� อนธุรกิัจำให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารท้� ต้องกัารเป็นผู้ให้บริกัารสิินเช่� อขนาดิเล็้กัท้� ม้ 
ความโดิดิเด่ินแล้ะสิามารถสิร้างกัารเติบโตได้ิอย่างต่อเน่� องในระยะยาว 

แผนงานและความสำาเร็จ
ท่ี่ามกลางสำภัาวัะวิักฤติไวัร้สำโควิัด-19 ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) ติระหน้กถึงสำถานการณ์์ท่ี่�ย์ากลำาบากและควัามจำำาเป็น 
ในการเข้าถึงสิำนเช่�อของผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ในประเที่ศเป็นอย่์างด่ ด้วัย์ควัามมุ่งม้�นเป็นธนาคารพาณิ์ชย์์เพ่�อราย์ย่์อย์ท่ี่� ด่ท่ี่� สุำด ท้ี่�งด้าน
การสำน้บสำนุนเงินทุี่นท่ี่�แข็งแกร่งและการให้บริการท่ี่�สำามารถเข้าถึงได้อย่์างสำะดวัก พร้อมติอบสำนองควัามต้ิองการในยุ์คปัจำจุำบ้นได้อย่์าง
สำอดคล้องก้บควัามเปล่�ย์นแปลง ภัาย์ใต้ิแผู้นการดำาเนินงานในปี 2563 และควัามสำำาเร็จำท่ี่� ผู่้านมา  ด้งน่�
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ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบโจทย์

ธนาคารติระหน้กถึงควัามสำำ าค้ญในการศึกษัาและที่ำ าควัามเข้าใจำ
กลุ่มล้กค้าท่ี่� เป็นกลุ่มเป้าหมาย์  โดย์เฉีพาะการสำำ ารวัจำควัามต้ิองการ 
สำถานะของกิจำการ และการดำ าเนินธุรกิจำของล้กค้า เพ่� อพ้ฒนา
ร้ปแบบการดำ าเนินธุรกิจำและให้ควัามช่วัย์เหล่อล้กค้าท่ี่� ประสำบ
ปัญหาได้อย่์างท้ี่นท่ี่วังท่ี่และม่ประสิำที่ธิภัาพ รวัมถึงติอบสำนอง
ควัามต้ิองการของล้กค้าได้อย่์างแท้ี่จำริง ภัาย์ใต้ินโย์บาย์การ
ปฏิบ้ติิการ และการบริหารควัามเส่ำ� ย์งท่ี่� ร้ดกุม

ขณ์ะเด่ย์วัก้นธนาคารย้์งให้ควัามสำำาค้ญก้บการผู้นึกกำาล้งควัามร่วัมม่อ 
ท้ี่� งภัาคร้ฐและภัาคเอกชน เพ่�อสำน้บสำนุนผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ 
หร่อล้กค้าของธนาคารให้สำามารถเข้าถึงสิำนเช่�อสำำ าหร้บใช้หมุนเว่ัย์น 
หร่อเสำริมสำภัาพคล่องในธุรกิจำได้อย่์างครอบคลุมทุี่กควัามต้ิองการ 
ซึิ�งม่ส่ำวันสำำาค้ญในการย์กระด้บศ้กย์ภัาพการแข่งข้นผู้้้ประกอบการไที่ย์ 
และข้บเคล่� อนเศรษัฐกิจำไที่ย์ให้เติิบโติอย่์างย้์� งย่์น

ด้งเช่น ควัามร่วัมม่อก้บกรมสำรรพากร  สำมาคมธนาคารไที่ย์ บรรษ้ัที่ 
ประก้นสิำนเช่� ออุติสำาหกรรมขนาดย่์อม (บสำย์.) ธนาคารภัาคร้ฐ
และเอกชนในแคมเปญ SMEs โปรด่ บ้ญช่เด่ย์วั ซึิ� งสำน้บสำนุนให้ 
ผู้้้ประกอบการเอสำเอ็มอ่จ้ำดที่ำาบ้ญช่ชุดเด่ย์วัและงบการเงินให้ถ้กต้ิอง 
และสำอดคล้องก้บสำภัาพท่ี่�แท้ี่จำริงของกิจำการ เพ่�อให้สำามารถเข้าถึง 
แหล่งเงินทุี่นได้ง่าย์ขึ� น  รวัมถึงการร่วัมลงนามบ้นทึี่กข้อติกลง
ควัามร่วัมม่อ “โครงการคำ� าประก้นสิำนเช่�อ บสำย์. Soft Loan พล้สำ”  
วังเงิน 57,000 ล้านบาที่ ภัาย์ใต้ิมาติรการ บสำย์. SMEs ต้ิองชนะ 
ก้บบรรษ้ัที่ประก้นสิำนเช่� ออุติสำาหกรรมขนาดย่์อม 

พัฒนาเทคโนโลยีสู่สังคมไร้เงินสด

ธนาคารเล็งเห็นควัามสำำ าค้ญในการปร้บกลยุ์ที่ธ์ด้านเที่คโนโลย่์
เพ่� อให้สำอดคล้องก้บแนวัโน้มพฤติิกรรมการบริโภัคของล้กค้า   
และรองร้บการเปล่�ย์นแปลงวิัถ่ช่วิัติใหม่ๆ ของผู้้้คนท่ี่�กำาล้งเกิดขึ� น
รวัมถึงเติร่ย์มควัามพร้อมสำำ าหร้บการเดินที่างส่้ำดิจิำท้ี่ลในอนาคติ 
โดย์ในช่วังไม่ก่� ปีท่ี่� ผู่้านมาธนาคารได้ม่การพ้ฒนาแนวัคิดที่าง 
ด้านเที่คโนโลย่์ เพ่� อให้บริการล้กค้าได้อย่์างรวัดเร็วัและม่
ประสิำที่ธิภัาพ ท้ี่� งย้์งช่วัย์ลดต้ินทุี่นในการดำ าเนินงาน  ได้แก่  
การสำน้บสำนุนกระบวันการสิำนเช่�อและการปฏิบ้ติิงานภัาย์ในผู่้าน 
เที่คโนโลย่์ต่ิางๆ เช่น  โที่รศ้พท์ี่ม่อถ่อ แท็ี่บเล็ติ และการพ้ฒนา 
ระบบการที่ำ าธุรกรรมออนไลน์ (Mobile Banking) ซึิ� งติอบโจำที่ย์์
ควัามต้ิองการของล้กค้าในปัจำจุำบ้นและสำามารถลดควัามผิู้ดพลาด
หร่อการที่ำางานท่ี่�ซิำ�าซ้ิอนได้

ในปัจำจุำบ้นธนาคารสำน้บสำนุนธุรกิจำสิำนเช่� อราย์ย่์อย์ของธนาคาร
ให้ม่ประสิำที่ธิภัาพมากขึ� น ท้ี่� งด้านการให้บริการชำ าระเงินที่าง
อิเล็กที่รอนิกส์ำ และการเบิกใช้สิำนเช่� อ โดย์ใช้ระบบที่างด้าน
เที่คโนโลย่์ ผู่้านบริษ้ัที่ ไที่ย์ไมโคร ดิจิำท้ี่ล โซิล้ช้�นส์ำ จำำ าก้ด ซึิ� งธนาคาร
ถ่อหุ้นร้อย์ละ 99.99 เพ่�อให้บริการที่างด้านเที่คโนโลย่์ท่ี่�สำอดคล้อง
ก้บแนวัโน้มพฤติิกรรมการบริโภัคของล้กค้าในปัจำจุำบ้นและอนาคติ

สำำ าหร้บในปีท่ี่� ผู่้านมาบริษ้ัที่ ไที่ย์ไมโคร ดิจิำท้ี่ล โซิล้ช้�นส์ำ จำำ าก้ด บริษ้ัที่
ในกลุ่มธุรกิจำที่างการเงินของธนาคารได้พ้ฒนาและให้บริการ
แอปพลิเคช้นไมโครเพย์์ อ่-วัอลเล็ที่ (Micro  Pay e-Wallet)  
กระเป๋าเงินอิเล็กที่รอนิกส์ำเพ่�อติอบสำนองกลุ่มล้กค้านาโนไฟแนนซ์ิ
และไมโครไฟแนนซ์ิท่ี่� เป็นล้กค้าหล้กของธนาคารให้สำามารถร้บ
และโอนเงิน รวัมถึงจ่ำาย์บิลสิำนเช่� อได้อย่์างสำะดวักสำบาย์ โดย์ไม่ม่ 
ค่าธรรมเน่ย์ม พร้อมฟังก์ช้นการเบิกใช้สิำนเช่� อหมุนเว่ัย์นผู่้าน
ไมโครเพย์์ อ่-วัอลเล็ที่ได้ด้วัย์ต้ิวัเอง

นอกจำากน่�  การพ้ฒนาไมโครเพย์์ อ่-วัอลเล็ที่ย้์งช่วัย์ลดควัามเส่ำ� ย์ง 
จำากการส้ำมผู้้สำหร่อการใช้ธนบ้ติรได้ ซึิ� งสำอดคล้องก้บสำถานการณ์์
การแพร่ระบาดของไวัร้สำโควิัด-19 และช่วัย์ผู้ล้กด้นส้ำงคมไร้เงินสำด 
ในวังกว้ัางได้ โดย์เฉีพาะกลุ่มรากฐานเศรษัฐกิจำของประเที่ศ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน

ธนาคารมุ่งม้� นสำน้บสำนุนให้ผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์สำามารถสำร้าง
การเติิบโติที่างธุรกิจำในระย์ะย์าวั ด้วัย์ควัามเช่�อม้� นในการที่ำาธุรกิจำ
บนพ่�นฐานควัามร้้ ควัามเข้าใจำด้านการบริหารเงิน  และการสำร้าง
วิัน้ย์ที่างการเงินท่ี่� ด่ ซึิ� งจำะสำามารถเพิ�มศ้กย์ภัาพในการประกอบ
อาช่พของพ่อค้าแม่ค้าและสำานฝันให้ธุรกิจำสำามารถเติิบโติต่ิอย์อด 
ส่้ำธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่ได้สำำ าเร็จำ

สำำ าหร้บในปีท่ี่� ผู่้านมาธนาคารได้ม่การจ้ำดอบรมโครงการพ่อค้า
แม่ค้าพากเพ่ย์รอย่์างต่ิอเน่� อง ท้ี่�งด้านการวัางแผู้นที่างการเงิน 
เที่คนิคการขาย์   โดย์เฉีพาะการใช้ช่องที่างออนไลน์และการร้บ-จ่ำาย์เงิน 
ผู่้านแอปพลิเคช้น Micro Pay e-Wallet ซึิ� งสำอดคล้องก้บ 
ควัามเปล่� ย์นแปลงของพฤติิกรรมผู้้้ บริ โภัคและเที่คโนโลย่์ 
ในปัจำจุำบ้น  โดย์ย้์งคงม่ศ้นย์์การเร่ย์นร้้  (Learning Center) 
ให้ผู้้้ประกอบการในชุมชนสำามารถเข้าถึงควัามร้้ด้านการเงิน 
ผู่้านกิจำกรรมการเร่ย์นร้้ต่ิางๆ และเคร่�องม่อม้ลติิม่เด่ย์ท่ี่� ท้ี่นสำม้ย์

ศูนย์การเรียนรู้ 
Learning Center

ให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถเข้าถึงความรู้ด้านการเงิน

พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท

Micro Pay
e-Wallet

27รายงานประจ�าปี 2563



การปรับเปล่ียน
สู่ระบบดิจิทัล 

การพัฒนาธุรกิจใหม่

การเติบโตของสินเช่ือหลัก

1

2

3

ธนาคารให้ควัามสำำ าค้ญก้บการพ้ฒนาธุรกิจำให้สำอดคล้องก้บกระแสำ 
ควัามเปล่� ย์นแปลงในยุ์คดิจิำท้ี่ลและควัามท้ี่าที่าย์ใหม่ที่างการติลาด  
เพ่�อสำร้างการเติิบโติได้อย่์างแข็งแกร่งในระย์ะย์าวั ด้วัย์การปร้บปรุงด้าน
กระบวันการปฏิบ้ติิการ การให้บริการ และด้านคุณ์ค่าของผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์
ให้สำามารถติอบสำนองควัามต้ิองการของล้กค้าได้อย่์างแท้ี่จำริง 

ด้งน้�น ในปี 2564 ธนาคารได้กำาหนดกลยุ์ที่ธ์และแผู้นการดำาเนินงาน
ต่ิอเน่�องจำากในปีท่ี่� ผู่้านมา เพ่�อสำานต่ิอควัามสำำ าเร็จำส่้ำควัามย้์�งย่์น
ใน 3 ด้านหล้ก ได้แก่

กลยุทธ์และแผนธุรกิจปี 2564

ท่ี่ามกลางการแพร่ระบาดของไวัร้สำโควิัด-19 บริษ้ัที่ย้์งสำามารถสำร้างการเติิบโติด้านราย์ได้และ 
ผู้ลกำาไรอย่์างต่ิอเน่�อง โดย์ควัามสำามารถในการที่ำากำาไรส่ำวันใหญ่ของธนาคารย้์งมาจำากสิำนเช่�อหล้ก
ท่ี่� ได้ร้บการพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และการบริการให้ติอบโจำที่ย์์ล้กค้าได้อย่์างครอบคลุมทุี่กควัามต้ิองการ 

สำำ าหร้บกลยุ์ที่ธ์การดำาเนินงานของธนาคารในปี 2564 ย้์งคงมุ่งเน้นสำร้างการเติิบโติอย่์างย้์�งย่์น ด้วัย์
การควับคุมคุณ์ภัาพพอร์ติสิำนเช่�อ และการบริหารควัามเส่ำ� ย์งไม่ให้เกิดสิำนเช่�อด้อย์คุณ์ภัาพจำากการ
กำาหนดกลยุ์ที่ธ์ในการติิดติามหน่�และปร้บโครงสำร้างหน่� ท่ี่� เหมาะสำม เพ่�อเสำริมศ้กย์ภัาพให้ล้กค้าสำามารถ
เข้าถึงบริการที่างการเงินในระบบได้อย่์างท้ี่�วัถึงและฟ้� นต้ิวัที่างธุรกิจำได้อย่์างแข็งแกร่ง

ขณ์ะเด่ย์วัก้นธนาคารย้์งพิจำารณ์าเพิ�มวังเงินสิำนเช่�อให้เพ่ย์งพอก้บควัามต้ิองการเสำริมสำภัาพคล่อง
หร่อการขย์าย์ธุรกิจำให้เติิบโติต่ิอไป และการปร้บอ้ติราดอกเบ่�ย์ให้สำอดคล้องเหมาะสำมก้บควัาม
เปล่�ย์นแปลง เพ่�อเพิ�มควัามย่์ดหยุ่์นให้รองร้บก้บควัามต้ิองการท่ี่�หลากหลาย์ พร้อมจ้ำดแคมเปญ 
ส่ำงเสำริมการขาย์เพ่�อเพิ�มข่ดควัามสำามารถในการแข่งข้นที่างธุรกิจำ โดย์มุ่งเน้นการที่ำาการติลาดและ
โฆษัณ์าผู่้านที่างช่องที่างดิจิำท้ี่ลอย่์างต่ิอเน่�อง

การเติบโตของสินเช่ือหลัก

ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ

ได้อย่างท่ัวถึง
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การปรับเปล่ียนไปสู่
ระบบดิจิทัล

การพัฒนาธุรกิจใหม่

กระแสำควัามเปล่�ย์นแปลงที่างด้านเที่คโนโลย่์ดิจิำท้ี่ลและแนวัโน้มพฤติิกรรมของผู้้้บริโภัคในอนาคติได้ส่ำงผู้ล
ให้ธุรกิจำธนาคารต้ิองเผู้ชิญก้บควัามท้ี่าที่าย์และควัามจำำาเป็นในการย์กระด้บมาติรฐานการบริหารจ้ำดการ
ด้านดิจิำท้ี่ลของธนาคาร เพ่�อเสำริมศ้กย์ภัาพและข่ดควัามสำามารถในการแข่งข้น พร้อมร้บโอกาสำสำร้างการ
เติิบโติที่างธุรกิจำจำากการปร้บเปล่�ย์นธนาคารส่้ำระบบดิจิำท้ี่ล

ด้งน้� น ธนาคารจึำงวัางแผู้นการดำาเนินงานพ้ฒนาและออกแบบนว้ัติกรรมท่ี่� เป็นการสำร้างรากฐานใหม่ 
ให้ก้บผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และการบริการของธนาคาร เพ่�อสำร้างข้อได้เปร่ย์บท่ี่�สำำ าค้ญที่างการแข่งข้นก้บสำถาบ้นการเงิน 
หร่อธนาคารอ่�นในอนาคติ ได้แก่ การพ้ฒนาเที่คโนโลย่์ดิจิำท้ี่ลเพิ�มประสิำที่ธิภัาพการที่ำางานของธนาคารด้วัย์
ควัามมุ่งม้�น  ส่ำงมอบประสำบการณ์์ด้านดิจิำท้ี่ลแบบครบวังจำรให้ล้กค้าและพน้กงาน พร้อมรองร้บการขย์าย์
ธุรกิจำและเพิ�มข่ดควัามสำามารถให้ก้บธนาคารในระย์ะย์าวั

นอกจำากน่�  ธนาคารย้์งดำาเนินการปร้บระบบภัาย์ในองค์กร โดย์ใช้แพลติฟอร์มสำำ าหร้บผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และบริการ
ท่ี่� ม่โครงสำร้างพ่�นฐานแบบเปิด (Open Source) ในการพ้ฒนาระบบสิำนเช่�อ เพ่�อให้สำามารถเช่�อมต่ิอก้บ
ระบบหล้กของธนาคารส่้ำการให้บริการที่างดิจิำท้ี่ล และเพิ�มประสิำที่ธิภัาพการที่ำางานของธนาคาร รวัมถึง
การนำาอุปกรณ์์ดิจิำท้ี่ลมาใช้ในการที่ำางาน และปร้บปรุงการให้บริการ พร้อมท้ี่�งเพิ�มควัามคล่องต้ิวัในการ
ให้บริการผู่้านช่องที่างออนไลน์ 

ในขณ์ะเด่ย์วัก้นธนาคารย้์งมุ่งพ้ฒนาและปร้บปรุงนว้ัติกรรมการเงินไมโครเพย์์ (Micro Pay) อย่์างต่ิอเน่�อง
เพ่�อสำน้บสำนุนให้เกิดการใช้งานอย่์างแพร่หลาย์  ซึิ�งช่วัย์ให้เกิดควัามสำะดวักรวัดเร็วัและปลอดภ้ัย์ในยุ์คส้ำงคม
ไร้เงินสำด พร้อมจ้ำดโครงการให้ควัามร้้ที่างการเงินอย่์างสำมำ� าเสำมอ โดย์เฉีพาะด้านประโย์ชน์ของเที่คโนโลย่์
ดิจิำท้ี่ล และให้ควัามสำำ าค้ญก้บการร้กษัาควัามส้ำมพ้นธ์ท่ี่� เข้มแข็งก้บกลุ่มล้กค้าผู่้านเคร่อข่าย์สำาขาและสำาขา
สิำนเช่�อเพ่�อราย์ย่์อย์ท่ี่�ครอบคลุมทุี่กพ่�นท่ี่� ในประเที่ศไที่ย์

ธนาคารให้ควัามสำนใจำก้บทุี่กโอกาสำสำร้างการเติิบโติที่างธุรกิจำ ควับค่้ไปก้บการพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และบริการ
ท่ี่�สำามารถติอบสำนองควัามต้ิองการของล้กค้าได้อย่์างแท้ี่จำริงและสำอดคล้องก้บสำถานการณ์์ในปัจำจุำบ้น 
เพ่�อมอบบริการที่างการเงินท่ี่� ด่ท่ี่� สุำด ปลอดภ้ัย์และเป็นธรรม ให้แก่ล้กค้าราย์ย่์อย์ท้ี่�วัประเที่ศ สำามารถย์กระด้บ 
คุณ์ภัาพช่วิัติ และสำร้างการเติิบโติที่างเศรษัฐกิจำในระด้บประเที่ศได้อย่์างย้์�งย่์น

นอกจำากน่�  ธนาคารย้์งให้ควัามสำำ าค้ญในการปร้บปรุงกระบวันการที่างธุรกิจำอย่์างต่ิอเน่�อง ท้ี่�งด้านเครดิติ
การปฏิบ้ติิการและการเก็บเงิน รวัมถึงการอำานวัย์ควัามสำะดวักด้านช่องที่างการขาย์ การบริหารควัามเส่ำ� ย์ง  
การติิดติามหน่�  และโครงสำร้างพ่�นฐานที่างด้านดิจิำท้ี่ล เพ่�อเป็นพ่�นฐานในการพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และธุรกิจำใหม่

ในภัาพรวัมของปี 2564 ธนาคารย้์งต้ิองเผู้ชิญก้บควัามท้ี่าที่าย์รอบด้าน ท้ี่� งสำภัาวัะเศรษัฐกิจำท่ี่�  
ย้์งคงได้ร้บผู้ลกระที่บจำากสำถานการณ์์การแพร่ระบาดของไวัร้สำโควิัด-19 รวัมถึงควัามเปล่�ย์นแปลง 
ด้านเที่คโนโลย่์และพฤติิกรรมของผู้้้ใช้บริการท่ี่� ม่ควัามแติกต่ิางหลากหลาย์มากขึ� น อย่์างไรก็ติาม 
ธนาคารย้์งคงเช่�อม้�นว่ัาควัามทุ่ี่มเที่ของพน้กงานทุี่กคนท่ี่� ร่วัมม่อก้นจำะสำามารถสำร้างควัามสำำ าเร็จำและ 
ควัามเติิบโติให้ธนาคารได้อย่์างแข็งแกร่ง

พัฒนาและปรับปรุง
นวัตกรรมการเงิน

Micro Pay

มอบบริการ

ทางการเงินท่ีดีท่ีสุด

ปลอดภัย
และเป็นธรรม
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สำาย์ล้กค้าบุคคลท้ี่�วัไป

สำาย์ล้กค้าธุรกิจำ Micro Finance

สำาย์ล้กค้าธุรกิจำ Micro SME

สิำนเช่�อ
บ้านแลกเงิน

สิำนเช่�อนาโน 
เอสำเอสำ

สิำนเช่�อ
เพ่�อธุรกิจำ 

Micro SME

สิำนเช่�อ
ร่ไฟแนนซ์ิพล้สำ

สิำนเช่�อนาโนเครดิติ
เพ่�อธุรกิจำราย์ย่์อย์

สิำนเช่�อธุรกิจำฯ 
สำำ าหร้บ

ผู้้้ประกอบ
วิัชาช่พแพที่ย์์

สิำนเช่�อ
ที่องแลกเงิน

สิำนเช่�อไมโครเครดิติ
เพ่�อธุรกิจำราย์ย่์อย์

สิำนเช่�อ SMEs

ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์เงินฝาก
ประเภัที่ต่ิางๆ

ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ประก้น
สำาย์ล้กค้าธุรกิจำ 
Micro Finance

สิำนเช่�อเช่าซ่ิ�อ
เพ่�อธุรกิจำ

ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์
หน่วัย์ลงทุี่น 

(กองทุี่นรวัม)

ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์
ประก้นสำาย์ล้กค้า

บุคคลท้ี่�วัไป

สิำนเช่�อเพ่�อ
เจ้ำาของร้านที่อง

สิำนเช่�อเพ่�อ
ผู้้้ประกอบการ 

(SMEs) ท่ี่� ม่ที่อง
เป็นหล้กประก้น

ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์
ประก้นสำาย์
ล้กค้าธุรกิจำ 
Micro SME

ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) พร้อมย์กระด้บ 
การพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และการบริการท่ี่� ช่วัย์ให้ล้กค้าท้ี่� วัประเที่ศ
สำามารถเข้าถึงการเงินในระบบท่ี่�ม่ควัามปลอดภ้ัย์และเป็นธรรม ภัาย์ใต้ิ
การกำาก้บด้แลของธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย์และควัามคุ้มครองติามท่ี่�  
กฎหมาย์กำาหนด ซึิ�งสำอดคล้องติามวิัส้ำย์ท้ี่ศน์ “ธนาคารไที่ย์เครดิติ
มุ่งม้�นสำน้บสำนุนให้ล้กค้าเติิบโติที่างธุรกิจำและม่คุณ์ภัาพช่วิัติท่ี่� ด่ขึ�น  
ด้วัย์บริการไมโครไฟแนนซ์ิท่ี่� เป็นเอกล้กษัณ์์ของธนาคาร” 

ด้วัย์ควัามมุ่งม้�นเค่ย์งข้างติอบสำนองควัามต้ิองการที่างการเงิน
ของคน ไที่ย์เป็นศ้นย์์กลางแห่งการพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์สิำนเช่�อให้ม่ 
ควัามหลากหลาย์ครอบคลุมทุี่กกลุ่มธุรกิจำ ประกอบด้วัย์ สำาย์ล้กค้า

ธุรกิจำ Micro SME และสำาย์ล้กค้าธุรกิจำ Micro Finance เพ่�อให้ 
สำามารถต่ิอย์อดสำร้างการเติิบโติที่างธุรกิจำได้อย่์างแข็งแกร่งร่วัมก้น

นอกจำากน่�  ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน)  
ย้์งติระหน้กถึงควัามสำำ าค้ญของสำาย์ล้กค้าบุคคลท้ี่�วัไป ซึิ�งถ่อเป็น
รากฐานสำำ าค้ญในการเสำริมสำร้างควัามม้�นคงที่างเศรษัฐกิจำให้ก้บ
ประเที่ศ ด้วัย์การนำาเสำนอที่างเล่อกผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ที่างการเงินและ 
การลงทุี่น เพ่�อสำน้บสำนุนให้เกิดการออมและสำร้างผู้ลติอบแที่น 
ในระย์ะย์าวั อาทิี่ ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์เงินฝากประเภัที่ต่ิางๆ กองทุี่นรวัม และ
การประก้น

ผลิตภูัณิฑ์และการบริการ
PRODUCTS AND SERVICES
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ภัาย์ใต้ินิย์ามใหม่ของ SME โดย์ราชกิจำจำานุเบกษัาได้ประกาศ 
กฎกระที่รวังกำาหนดล้กษัณ์ะของวิัสำาหกิจำขนาดกลางและขนาดย่์อม 
พ.ศ. 2562 ซึิ�งใช้จำำานวันการจ้ำางงานและราย์ได้เป็นเกณ์ฑ์ เพ่�อให้ 
สำอดคล้องก้บสำถานการณ์์ปัจำจุำบ้นท่ี่� ขนาดของวิัสำาหกิจำและ
โครงสำร้างที่างธุรกิจำเปล่�ย์นแปลงไป ส่ำงผู้ลให้กลุ่ม Micro SME  
หร่อผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์เป็นกลุ่มวิัสำาหกิจำท่ี่� ม่ส้ำดส่ำวันมากท่ี่� สุำด
ในประเที่ศถึงร้อย์ละ 85.74 หร่อ 2,644,561 ราย์ ของจำำานวัน 
ผู้้้ประกอบการรวัมท้ี่�งประเที่ศกว่ัา 3 ล้านราย์ (ข้อม้ลสำำ าน้กงาน 
ส่ำงเสำริมวิัสำาหกิจำขนาดกลางและขนาดย่์อม หร่อ สำสำวั.)

ติลอดระย์ะเวัลาการดำาเนินงานท่ี่� ผู่้านมา ธนาคารไที่ย์เครดิติ  
เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) ให้ควัามสำำ าค้ญก้บล้กค้าธุรกิจำ Micro 
SME ในฐานะหนึ� งในฟันเฟ้องแห่งการข้บเคล่�อนเศรษัฐกิจำไที่ย์ 
ให้สำามารถเติิบโติได้อย่์างย้์�งย่์น โดย์มุ่งพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และบริการ
บนพ่�นฐานควัามเข้าใจำผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ท่ี่�ต้ิองการการสำน้บสำนุน
ด้านการเงินในระบบท่ี่�ม่ควัามโปร่งใสำและเป็นธรรม เพ่�อใช้เป็นเงินทุี่น 
หมุนเว่ัย์นสำร้างการเติิบโติที่างธุรกิจำได้อย่์างแข็งแกร่ง ด้วัย์ที่างเล่อก 
ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์สิำนเช่�อท่ี่� ม่ควัามหลากหลาย์ ท้ี่�งแบบม่หล้กประก้นและ 
ไม่ม่หล้กประก้นสำำ าหร้บบุคคลธรรมดาและนิติิบุคคล

1. สิำนเช่�อเพ่�อธุรกิจำ Micro SME

2. สิำนเช่�อธุรกิจำเพ่�อผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ 
สำำ าหร้บผู้้้ประกอบวิัชาช่พแพที่ย์์

3. สิำนเช่�อ SMEs

4. สิำนเช่�อเช่าซ่ิ�อเพ่�อธุรกิจำ

5. สิำนเช่�อเพ่�อเจ้ำาของร้านที่อง

6. สิำนเช่�อเพ่�อผู้้้ประกอบการ (SMEs) ท่ี่� ม่ที่องเป็นหล้กประก้น

7. ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ประก้นสำาย์ล้กค้าธุรกิจำ Micro SME

สายลูกค้าธุรกิจ
MICRO SME
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1. สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ Micro SME

สิำนเช่�อแบบม่หล้กประก้นเพ่�อสำน้บสำนุนผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์
สำำ าหร้บบุคคลธรรมดาและนิติิบุคคลท่ี่� ม่ประสำบการณ์์ในการบริหาร 
ธุรกิจำท่ี่�ขอสิำนเช่�อหร่อธุรกิจำเก่�ย์วัเน่�องไม่ติำ� ากว่ัา 3 ปี ให้สำามารถ 
เข้าถึงสิำนเช่�อได้ ด้วัย์วังเงินส้ำงสุำด 20 ล้านบาที่ และระย์ะเวัลา 
การผู่้อนชำาระส้ำงสุำด 10 ปี พร้อมให้วังเงินก้้เพิ�มสำำ าหร้บค่าใช้จ่ำาย์อ่�นๆ  
ส้ำงสุำดไม่เกินร้อย์ละ 15 ของวังเงินก้้ 

สำำ าหร้บผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ท่ี่� สำนใจำสำามารถใช้หล้กที่ร้พย์์ 
คำ� าประก้นหลากหลาย์ประเภัที่ ไม่ว่ัาจำะเป็น ท่ี่� ดินพร้อมสิำ� งปล้กสำร้าง
ท่ี่� ดินว่ัางเปล่าในเขติชุมชน สำถานประกอบการ ห้องชุดพ้กอาศ้ย์
หร่อเงินฝาก โดย์ม่โปรแกรมในล้กษัณ์ะท่ี่� ให้สิำนเช่�อไม่เกินม้ลค่า 
หล้กประก้น หร่อให้สิำนเช่�อมากกว่ัาม้ลค่าหล้กประก้น ท้ี่�งน่�  เพ่�อให้
เหมาะสำมก้บควัามต้ิองการและข้อจำำาก้ดของล้กค้าแต่ิละราย์ 

ส่ำวันสิำนเช่�อแบบไม่ม่หล้กประก้นเป็นผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ที่างการเงินท่ี่�ธนาคาร 
เปิดโอกาสำให้ก้บผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์บุคคลธรรมดาและนิติิบุคคล 
ท่ี่� ม่ประสำบการณ์์ในการบริหารธุรกิจำท่ี่�ขอสิำนเช่�อหร่อธุรกิจำเก่�ย์วัเน่�อง 
ไม่ติำ�ากว่ัา 5 ปี สำามารถเข้าถึงสิำนเช่�อ ซึิ�งได้ร้บการคำ�าประก้นโดย์บรรษ้ัที่ 
ประก้นสิำนเช่�ออุติสำาหกรรมขนาดย่์อมในวังเงินส้ำงสุำด 7 ล้านบาที่  
ระย์ะเวัลาการผู่้อนชำาระข้�นติำ� า 3 ปี ส้ำงสุำด 5 ปี พร้อมให้วังเงินก้้เพิ�ม 
สำำ าหร้บค่าใช้จ่ำาย์อ่�นๆ ส้ำงสุำดไม่เกินร้อย์ละ 15 ของวังเงินก้้

2.  สินเช่ือธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย 
 สำ าหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

ธนาคารม่ควัามภัาคภ้ัมิใจำเป็นอย่์างยิ์�งท่ี่� ได้สำน้บสำนุนเงินทุี่นเริ�มต้ิน 
ธุรกิจำให้ผู้้้ประกอบวิัชาช่พแพที่ย์์ ด้วัย์ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์สิำนเช่�อพิเศษั
สำำ าหร้บกลุ่มผู้้้ประกอบวิัชาช่พแพที่ย์์ ไม่ว่ัาจำะเป็น แพที่ย์์ ท้ี่นติแพที่ย์์
ส้ำติวัแพที่ย์์ เภัส้ำชกร และเที่คนิคการแพที่ย์์ ให้สำามารถเปิดคลินิก
ร้กษัาโรค ขย์าย์กิจำการ ปร้บปรุงสำถานประกอบการ ซ่ิ�ออุปกรณ์์
ที่างการแพที่ย์์ หร่อเพิ�มเงินทุี่นหมุนเว่ัย์นให้แก่กิจำการ ด้วัย์วังเงิน 
2-7 ล้านบาที่ ระย์ะเวัลาการผู่้อนชำาระข้�นติำ� า 3 ปี ส้ำงสุำดไม่เกิน  
10 ปี และไม่จำำาเป็นต้ิองม่หล้กประก้น

3.  สินเช่ือ SMEs

ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์สิำนเช่�อท่ี่� ม่ควัามหลากหลาย์ครอบคลุมควัามต้ิองการ
ของผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่์อม (SMEs) ท้ี่�งประเภัที่ 
บุคคลธรรมดา ร้านค้าท้ี่�วัไป ห้างหุ้นส่ำวันจำำาก้ด และบริษ้ัที่จำำาก้ด
ด้วัย์วังเงินสิำนเช่�อต้ิ�งแต่ิ 10 ล้านบาที่ขึ�นไป เพ่�อนำ าไปใช้สำำ าหร้บ
การลงทุี่นขย์าย์กิจำการ การจ้ำดซ่ิ�อว้ัติถุดิบ การลงทุี่นในเคร่�องจ้ำกร 
หร่ออุปกรณ์์ท่ี่� ใช้ในการดำาเนินงาน และเสำริมสำภัาพคล่องที่างธุรกิจำ  
โดย์ม่ราย์ละเอ่ย์ดผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และบริการที่างการเงินท่ี่�แติกต่ิางก้น  
ด้งน่�

– วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
บริการที่างการเงินเพ่�อสำน้บสำนุนการเติิบโติของกิจำการสำำ าหร้บ 
ผู้้้ประกอบการธุรกิจำราย์ย่์อย์ท่ี่�ม่ควัามต้ิองการแหล่งเงินทุี่นระย์ะส้ำ�น 
สำำ าหร้บใช้เป็นเงินหมุนเว่ัย์นในธุรกิจำหร่อช่วัย์เพิ�มสำภัาพคล่องที่าง 
การเงิน โดย์สำามารถเบิกถอนวังเงินจำากบ้ญช่กระแสำราย์ว้ันได้อย่์าง
สำะดวักสำบาย์ และเช็คส่ำวันต้ิวัเพิ�มควัามคล่องต้ิวัในการชำาระค่าสิำนค้า
ว้ัติถุดิบ รวัมท้ี่�งค่าบริการอ่�นๆ ท่ี่� ต้ิองใช้จ่ำาย์ในธุรกิจำ

– วงเงินกู้ระยะสั� น (Short Term Loan)
บริการที่างการเงินท่ี่�สำามารถเสำริมสำภัาพคล่องให้ผู้้้ประกอบการ 
ธุรกิจำราย์ย่์อย์ท่ี่� ม่ควัามต้ิองการบริการที่างการเงิน สำำ าหร้บใช้เป็น 
เงินทุี่นดำาเนินงานในธุรกิจำและเงินทุี่นหมุนเว่ัย์น เพ่�อจ้ำดหาสิำนค้า 
และบริการ ว้ัติถุดิบ สิำนค้าคงคล้ง ล้กหน่�การค้า รวัมถึงค่าใช้จ่ำาย์อ่�นๆ

– วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)
บริการที่างการเงินท่ี่�ช่วัย์เพิ�มศ้กย์ภัาพที่างธุรกิจำสำำาหร้บผู้้้ประกอบการ 
ธุรกิจำราย์ย่์อย์ท่ี่�ต้ิองการเงินลงทุี่นในธุรกิจำหร่อขย์าย์ธุรกิจำ เพ่�อจ้ำดซ่ิ�อ 
สำถานประกอบการ ค่าก่อสำร้างอาคารโรงงาน หร่ออาคารสำำาน้กงาน  
โกด้งสิำนค้า ค่าเคร่�องจ้ำกร หร่อว้ัสำดุอุปกรณ์์ต่ิางๆ ท่ี่� ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจำ และการโอนย้์าย์วังเงินจำากสำถาบ้นการเงินเดิม

– วงเงินรับซืื้�อลดตั�วเงิน (Clean Bill Discount)
บริการที่างการเงินเพ่�อการหมุนเว่ัย์นธุรกิจำของผู้้้ประกอบการธุรกิจำ 
ราย์ย่์อย์ ในล้กษัณ์ะการร้บซ่ิ�อลดต้ิ�วัเงินประเภัที่ต่ิางๆ โดย์ธนาคารจำะ
ห้กส่ำวันลดร้บล่วังหน้าท้ี่นท่ี่ อาทิี่ ต้ิ�วัส้ำญญาใช้เงิน (P/N) เช็คการค้า 
ท่ี่�ระบุว้ันครบกำาหนดชำาระเงินไว้ัล่วังหน้า และต้ิ�วัแลกเงิน (B/E)

– วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)
บริการท่ี่� ช่วัย์อำานวัย์ควัามสำะดวักในการดำาเนินกิจำการของ 
ผู้้้ประกอบการ ประกอบด้วัย์

• หน้งส่ำอคำ�าประก้น (Letter of Guarantee) บริการของธนาคาร 
สำำ าหร้บผู้้้ประกอบการธุรกิจำราย์ย่์อย์ ซึิ�งต้ิองการหน้งส่ำอ
จำากธนาคารเพ่�อคำ�าประก้นต่ิอหน่วัย์งานราชการ สำถาบ้น
การเงิน บริษ้ัที่ ห้างร้าน หร่อบุคคลท้ี่�วัไปเพ่�อสำน้บสำนุน 
การดำาเนินธุรกิจำ

• การอาว้ัล (Aval) บริการของธนาคารสำำาหร้บผู้้้ประกอบการ 
ธุรกิจำราย์ย่์อย์ ซึิ�งต้ิองการให้ธนาคารคำ�าประก้นการชำาระเงิน 
ติามต้ิ�วัเงิน อาทิี่ ต้ิ�วัส้ำญญาใช้เงิน (P/N) เป็นต้ิน

• การร้บรองต้ิ�วัแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคาร 
สำำ าหร้บผู้้้ประกอบการธุรกิจำราย์ย่์อย์ ซึิ�งต้ิองการให้ธนาคาร 
ร้บรองการจ่ำาย์เงินติามต้ิ�วัเงิน
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4. สินเช่ือเช่าซืื้�อเพ่ือธุรกิจ

ผู้้้ประกอบการท่ี่�เป็นนิติิบุคคลประเภัที่บริษ้ัที่จำำาก้ด ห้างหุ้นส่ำวันจำำาก้ด
หร่อบุคคลธรรมดาท่ี่� ประกอบธุรกิจำและต้ิองใช้เคร่�องจ้ำกรหร่อ
เคร่�องม่อในโรงงาน สำามารถเพิ�มโอกาสำที่างธุรกิจำในการลงทุี่น
จ้ำดหาเคร่� องจ้ำกรมาใช้ ในกิจำการหร่อแหล่งเงินทุี่นหมุนเว่ัย์น 
ในการจ้ำดซ่ิ� อที่ร้พย์์สิำนด้วัย์การนำาเคร่�องจ้ำกรเป็นหล้กประก้น 
ในการขอสิำนเ ช่� อสำำ าหร้บเ ช่าซ่ิ� อ เคร่� องจ้ำกร-เคร่� องม่อท่ี่� ใ ช้ 
ในการประกอบธุรกิจำ (Hire Purchase) วังเงินต้ิ�งแต่ิ 1 ล้านบาที่ขึ�นไป
โดย์ไม่ต้ิองลงทุี่นซ่ิ�อที่ร้พย์์สิำนด้วัย์เงินสำด ซึิ� งอาจำส่ำงผู้ลกระที่บ 
ต่ิอสำภัาพคล่องของกิจำการ

ขณ์ะเด่ย์วัก้นสิำนเช่�อเช่าซ่ิ�อเพ่�อธุรกิจำย้์งคิดอ้ติราดอกเบ่� ย์แบบ 
ลดต้ินลดดอกและใช้อ้ติราดอกเบ่�ย์คงท่ี่�ติลอดส้ำญญา ในระย์ะเวัลา
การเช่า 1-5 ปี ที่ำาให้ปลอดควัามเส่ำ� ย์งด้านต้ินทุี่นจำากควัามผู้้นผู้วัน
ของอ้ติราดอกเบ่�ย์ ซึิ�งผู้้้ประกอบการสำามารถชำาระค่าเช่าในจำำานวัน
เท่ี่าก้นเป็นราย์เด่อนหร่อชำาระมากกว่ัาอ้ติราท่ี่� กำาหนดเพ่�อปิด 
ส้ำญญาก่อนกำาหนดได้ โดย์ไม่ต้ิองเส่ำย์ดอกเบ่�ย์ในช่วังเวัลาท่ี่� เหล่อ 
ของส้ำญญาหร่อช่วัย์ลดจำำานวันเงินต้ินให้หมดเร็วัขึ�น

สำำ าหร้บเคร่�องจ้ำกรและอุปกรณ์์ท่ี่�สำามารถขอสิำนเช่�อแบบเช่าซ่ิ�อ
เคร่�องจ้ำกร-เคร่�องม่อ (Hire Purchase) จ้ำดแบ่งเป็นประเภัที่ต่ิางๆ
ได้แก่
 • รถเครน / รถขุด / รถต้ิก / รถบด
 • เคร่� อง CNC-เคร่� องกลึง / ไสำ / เจ่ำย์ร / เจำาะ ฯลฯ  
   สำำ าหร้บว้ัสำดุพลาสำติิก / โลหะ
 • เคร่�องบรรจุำภ้ัณ์ฑ์-Filling & Package Equipment
 • เคร่�องจ้ำกร-อุปกรณ์์ ช่วัย์เคล่� อนย้์าย์สิำนค้า-Forklift /  
   Crane
 • เคร่�องพิมพ์ เคร่�องต้ิด เคร่�องม่อแพที่ย์์ ฯลฯ

5.  สินเช่ือเพ่ือเจ้าของร้านทอง

ผู้้้ประกอบการร้านที่องท่ี่� เป็นบุคคลธรรมดาหร่อนิติิบุคคล
ท่ี่� ม่ประสำบการณ์์ในธุรกิจำร้านที่องสำามารถใช้ที่องคำาแท่ี่งหร่อ 
ที่องร้ปพรรณ์เป็นหล้กที่ร้พย์์คำ� าประก้นในการขอสิำนเช่�อเพ่�อเจ้ำาของ 
ร้านที่อง เพ่�อเพิ�มโอกาสำในการดำาเนินธุรกิจำให้ส้ำงขึ�น ท้ี่�งการลงทุี่น
ขย์าย์กิจำการ การเพิ�มผู้ลกำาไร หร่อต่ิอย์อดธุรกิจำให้ม้�นคงยิ์�งขึ�น 

6.  สินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการ (SMEs) ท่ีมีทองเป็นหลักประกัน

สิำนเช่� อสำำ าหร้บผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่์อม หร่อ  
SMEs ท้ี่�งบุคคลธรรมดาและนิติิบุคคลท่ี่� ม่ประสำบการณ์์ในธุรกิจำ 
สำามารถใช้ที่องคำาแท่ี่งหร่อที่องร้ปพรรณ์เป็นหล้กที่ร้พย์์คำ�าประก้น 
ในการขอสิำนเช่�อก้บธนาคาร เพ่�อเพิ�มโอกาสำในการสำร้างการเติิบโติ 
ที่างธุรกิจำ อาทิี่ การลงทุี่นขย์าย์กิจำการ การเพิ�มผู้ลกำาไร หร่อ 
ต่ิอย์อดที่างธุรกิจำให้ม้�นคงยิ์�งขึ�น

7. ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าธุรกิจ Micro SME

นอกเหน่อจำากการให้บริการสิำนเช่�อเสำริมควัามแข็งแกร่งที่างการเงิน  
ธนาคารย้์งมุ่งม้�นพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และการบริการท่ี่� ช่วัย์สำร้าง
ควัามม้�นใจำให้ผู้้้ประกอบการสำามารถดำาเนินธุรกิจำได้อย่์างต่ิอเน่�อง 
และหมดก้งวัลก้บเหตุิการณ์์ไม่คาดฝัน ซึิ�งอาจำจำะส่ำงผู้ลให้ครอบคร้วั 
ต้ิองร้บภัาระหน่� สิำนหร่อไม่สำามารถดำาเนินธุรกิจำต่ิอไปได้ ด้วัย์การ 
ค้ดเล่อกแบบประก้นท่ี่� เหมาะสำมและสำอดคล้องก้บควัามต้ิองการ 
มากท่ี่�สุำด จำากแผู้นคุ้มครองและระย์ะเวัลาควัามคุ้มครองท่ี่� ม่ให้เล่อก 
หลากหลาย์ ด้งน่�

– ประกันคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA)
• คุ้มครองกรณ่์เส่ำย์ช่วิัติ หร่อทุี่พพลภัาพถาวัรสิำ� นเชิง

หากทุี่พพลภัาพช้�วัคราวัจำะชำาระค่างวัดแที่นให้ส้ำงสุำดถึง  
6 เด่อน และเบิกค่าร้กษัาพย์าบาลจำากอุบ้ติิเหตุิส้ำงสุำดได้ถึง 
30,000 บาที่ (ติามแผู้นประก้นท่ี่� เล่อก)

– ประกันชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล
• ค่าชดเชย์กรณ่์นอนพ้กร้กษัาต้ิวัท่ี่� โรงพย์าบาล ส้ำงสุำดว้ันละ 

4,000 บาที่
• กรณ่์เส่ำย์ช่วิัติ หร่อทุี่พพลภัาพจำากอุบ้ติิเหตุิ จ่ำาย์ส้ำงสุำด  

180,000 บาที่
• คุ้มครองโรคมะเร็งทุี่กชนิด ทุี่กระย์ะ ส้ำงสุำด 500,000 บาที่

(ติามแผู้นประก้นท่ี่� เล่อก)

– ประกันอัคคีภัย
• ธนาคารพร้อมให้บริการด้านประก้นอ้คค่ภ้ัย์ เพ่�อสำร้าง

ควัามอุ่นใจำสำำ าหร้บท่ี่�อย่้์อาศ้ย์จำากเหตุิไม่คาดฝัน
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ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) ติระหน้กถึง 
ควัามสำำาค้ญของเงินทุี่นในการเสำริมสำภัาพคล่องไปจำนถึงการต่ิอย์อด
ควัามสำำาเร็จำ โดย์เฉีพาะกลุ่มผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ท่ี่� ไม่ม่หล้กที่ร้พย์์
คำ�าประก้นหร่อกลุ่ม Micro Finance ไม่ว่ัาจำะเป็น พ่อค้าแม่ค้า ร้านค้า
ผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ ได้ม่โอกาสำเข้าถึงสิำนเช่�อในระบบท่ี่�ปลอดภ้ัย์
และเป็นธรรมภัาย์ใต้ิหล้กเกณ์ฑ์การกำาก้บด้แลของธนาคาร 
แห่งประเที่ศไที่ย์

ติลอดระย์ะเวัลาท่ี่� ผู่้านมาธนาคารม่ควัามภัาคภ้ัมิใจำเป็นอย่์างยิ์�งท่ี่�  
ได้ร่วัมเป็นส่ำวันหนึ�งในการสำร้างควัามม้�นคงที่างเศรษัฐกิจำและย์กระด้บ
คุณ์ภัาพช่วิัติของคนไที่ย์ให้ด่ขึ� นท้ี่� วัประเที่ศติามพ้นธส้ำญญาและ 
แนวัคิดท่ี่� เช่� อม้� นใน “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” 
เป็นหล้กสำำ าค้ญในการพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และการบริการเสำมอมา  
ด้วัย์สิำนเช่�อกลุ่มล้กค้าธุรกิจำ Micro Finance ท่ี่� ม่ควัามหลากหลาย์
ครอบคลุมควัามต้ิองการแติกต่ิางก้น ได้แก่ สิำนเช่�อนาโน เอสำเอสำ  
สิำนเช่� อนาโนเครดิติเพ่� อธุรกิจำราย์ย่์อย์ สิำนเช่� อไมโครเครดิติ 
เพ่�อธุรกิจำราย์ย่์อย์ และประก้นสำาย์ล้กค้าธุรกิจำ Micro Finance

สายลูกค้าธุรกิจ
MICRO FINANCE

1. สิำนเช่�อนาโน เอสำเอสำ

2. สิำนเช่�อนาโนเครดิติเพ่�อธุรกิจำราย์ย่์อย์

3. สิำนเช่�อไมโครเครดิติเพ่�อธุรกิจำราย์ย่์อย์

4. ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ประก้นสำาย์ล้กค้าธุรกิจำ Micro Finance

1.  สินเช่ือนาโน เอสเอส

ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์สิำนเช่�อสำำ าหร้บบุคคลธรรมดาท่ี่� เริ�มประกอบธุรกิจำ เช่น 
พ่อค้าแม่ค้าในติลาดน้ด และผู้้้ประกอบธุรกิจำขนาดเล็กท่ี่� ต้ิองการ
เงินทุี่นเพิ�มเติิม แต่ิม่หล้กฐานที่างการเงินไม่เพ่ย์งพอ โดย์เป็นผู้้้ท่ี่�
ม่ควัามสำามารถเพ่ย์งพอสำำาหร้บการชำาระหน่� ได้ สำามารถเข้าถึงเงินทุี่น
ในระบบได้อย่์างปลอดภ้ัย์และเป็นธรรม ท้ี่�งย้์งไม่ต้ิองใช้หล้กที่ร้พย์์
หร่อบุคคลคำ�าประก้น 

เพ่ย์งม่ประสำบการณ์์ ในการประกอบอาช่พไม่ติำ�ากว่ัา 1 ปี และม่
สำถานประกอบการช้ดเจำนสำามารถติรวัจำสำอบได้ ซึิ�งสำถานท่ี่�ต้ิ�งธุรกิจำ
ต้ิองอย่้์ในติลาดในระย์ะร้ศม่ไม่เกิน 15 กิโลเมติรจำากสำาขาหล้ก 
ของธนาคารในกรุงเที่พมหานคร และไม่เกิน 40 กิโลเมติร จำากสำาขาหล้ก
ของธนาคารในต่ิางจ้ำงหว้ัด

ธนาคารพร้อมให้บริการสิำนเช่�อนาโน เอสำเอสำ ในร้ปแบบสิำนเช่�อ
หมุนเว่ัย์น หร่อ Revolving Loan เป็นสิำนเช่�อระย์ะส้ำ� นเพ่�อใช้ในการ
หมุนเว่ัย์นที่างธุรกิจำ และย์อดท่ี่� จ่ำาย์ชำาระเข้ามาจำะกล้บไปเป็นวังเงิน
ท่ี่� ล้กค้ากล้บมาใช้ได้อ่ก ในวังเงินไม่เกิน 70,000 บาที่ อ้ติราดอกเบ่�ย์
แบบลดต้ินลดดอกร้อย์ละ 33 ต่ิอปี หร่อเพ่ย์งร้อย์ละ 2.75 ต่ิอเด่อน
ท้ี่�งย้์งอำานวัย์ควัามสำะดวักให้ผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์แบบคนร้้ ใจำ  
ด้วัย์บริการร้บชำาระเงินถึงสำถานประกอบการ และการแบ่งชำาระ 
เงินก้้เป็นราย์ส้ำปดาห์ เพ่�อเพิ�มควัามคล่องต้ิวัและควัามสำามารถ 
ในการบริหารจ้ำดการเงินลงทุี่น
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2.  สินเช่ือนาโนเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย

สิำนเช่�อนาโนเครดิติเพ่�อธุรกิจำราย์ย่์อย์เป็นสิำนเช่�อในร้ปแบบสิำนเช่�อ 
หมุนเว่ัย์น หร่อ Revolving Loan สำำ าหร้บผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์  
โดย์เฉีพาะพ่อค้าแม่ค้าท่ี่� ต้ิองการเพิ�มสำภัาพคล่องหร่อขย์าย์กิจำการ 
สำามารถเข้าถึงเงินทุี่นในระบบได้อย่์างปลอดภ้ัย์และเป็นธรรม  
ในวังเงินไม่เกิน 100,000 บาที่ อ้ติราดอกเบ่�ย์แบบลดต้ินลดดอก 
ร้อย์ละ 33 ต่ิอปี หร่อเพ่ย์งร้อย์ละ 2.75 ต่ิอเด่อน

สำำ าหร้บการขอสิำนเช่�อก้บธนาคารไม่ต้ิองใช้หล้กที่ร้พย์์หร่อบุคคล 
คำ�าประก้น เพ่ย์งม่ประสำบการณ์์ในการประกอบอาช่พไม่ติำ� ากว่ัา 1 ปี  

และม่สำถานประกอบการช้ดเจำนสำามารถติรวัจำสำอบได้ ซึิ�งสำถานท่ี่� ต้ิ�ง 
ธุรกิจำต้ิองอย่้์ในติลาดในระย์ะร้ศม่ไม่เกิน 15 กิโลเมติรจำากสำาขา
ของธนาคาร พร้อมการอำานวัย์ควัามสำะดวักให้ผู้้้ประกอบการ 
ราย์ย่์อย์แบบคนร้้ใจำ ด้วัย์บริการร้บชำาระเงินถึงสำถานประกอบการ
และการแบ่งชำาระเงินก้้เป็นราย์ส้ำปดาห์ เพ่�อเพิ�มควัามคล่องต้ิวัและ
ควัามสำามารถในการบริหารจ้ำดการเงินลงทุี่น

3.  สินเช่ือไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย

ธนาคารเล็งเห็นถึงควัามสำำ าค้ญในการพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์เพ่� อ
สำน้บสำนุนผู้้้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุี่นในระบบอย่์างต่ิอเน่�อง  
ด้วัย์การต่ิอย์อดควัามสำำ าเร็จำจำากสิำนเช่�อนาโนเครดิติเพ่�อธุรกิจำ 
ราย์ย่์อย์ส่้ำสิำนเช่�อไมโครเครดิติเพ่�อธุรกิจำราย์ย่์อย์ในร้ปแบบสิำนเช่�อ 
หมุนเว่ัย์นสำำ าหร้บผู้้้ประกอบการท่ี่� ต้ิองการเงินลงทุี่นจำำานวันมากขึ�น  
เพ่�อเพิ�มโอกาสำในการขย์าย์กิจำการและสำร้างย์อดขาย์ให้เติิบโติ
อย่์างต่ิอเน่�อง โดย์ให้วังเงินเพิ�มส้ำงสุำด 200,000 บาที่ อ้ติราดอกเบ่�ย์ 
แบบลดต้ินลดดอกร้อย์ละ 28 ต่ิอปี พร้อมติอบสำนองควัามต้ิองการ
และสำอดคล้องก้บขนาดธุรกิจำของผู้้้ประกอบการมากขึ�น

4.  ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าธุรกิจ Micro Finance

ภัาย์ใต้ิควัามมุ่งม้�นพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และการบริการท่ี่� ยึ์ดล้กค้าเป็น 
ศ้นย์์กลาง พร้อมควัามเข้าใจำในควัามต้ิองการของผู้้้ประกอบการ 
ราย์ย่์อย์ท่ี่� ต้ิองการสิำนเช่�อเสำริมควัามแข็งแกร่งด้านการเงิน และ 
ควัามม้�นใจำในการดำาเนินธุรกิจำได้อย่์างต่ิอเน่�อง  โดย์ไม่ต้ิองก้งวัล 
ก้บเหตุิการณ์์ไม่คาดฝันท่ี่�อาจำส่ำงผู้ลกระที่บต่ิอธุรกิจำหร่อที่ำาให้ 
ครอบคร้วัต้ิองร้บภัาระหน่� สิำน  สำำ าหร้บกลุ่มล้กค้าธุรกิจำ Micro Finance  
ธนาคารค้ดเล่อกแบบประก้นท่ี่� เหมาะสำมและสำอดคล้องก้บควัาม
ต้ิองการมากท่ี่� สุำด จำากแผู้นคุ้มครองและระย์ะเวัลาควัามคุ้มครอง
ท่ี่� ม่ให้เล่อกหลากหลาย์ ด้งน่�

– ประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ (CI & PA)
 • คุ้มครอง 6 โรคร้าย์แรง รวัมท้ี่�งภัาวัะโคม่า
 • เส่ำย์ช่วิัติ ส้ำญเส่ำย์อว้ัย์วัะ สำาย์ติา หร่อทุี่พพลภัาพถาวัรสิำ�นเชิง 

จำากอุบ้ติิเหตุิ

– ประกันชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ล้กค้าได้ร้บค่าชดเชย์กรณ่์นอนพ้กร้กษัาต้ิวัท่ี่� โรงพย์าบาล  

ส้ำงสุำดว้ันละ 1,000 บาที่ (ติามแผู้นประก้นท่ี่� เล่อก)
 • กรณ่์เส่ำย์ช่วิัติ หร่อทุี่พพลภัาพจำากอุบ้ติิเหตุิ จ่ำาย์ส้ำงสุำด  

20,000 บาที่ (ติามแผู้นประก้นท่ี่� เล่อก)

– ประกันอัคคีภัย และนำ�าท่วม (Fire & Flood)
 • ให้ควัามคุ้มครอง 3 ปี ก้บอุปกรณ์์ท่ี่� เก่�ย์วัข้อง
  ในการดำาเนินกิจำการ
 • กรณ่์เกิดเพลิงไหม้คุ้มครองส้ำงสุำด 80,000 บาที่ 
  ติลอดส้ำญญา (ติามแผู้นประก้นท่ี่� เล่อก)
 • นำ� าท่ี่วัมให้ควัามคุ้มครอง 20,000 บาที่ต่ิอปี
   (ติามแผู้นประก้นท่ี่� เล่อก)

– ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
 • คุ้มครองกรณ่์เส่ำย์ช่วิัติ หร่อทุี่พพลภัาพจำากอุบ้ติิเหตุิ
  และม่ค่าร้กษัาพย์าบาล (ติามแผู้นประก้นท่ี่� เล่อก) 
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การพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และการบริการของธนาคารครอบคลุมน้บ
ต้ิ�งแต่ิผู้้้ประกอบการธุรกิจำขนาดเล็กและผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์
รวัมถึงประชาชนคนไที่ย์ทุี่กคน ด้วัย์สิำนเช่�อเสำริมสำภัาพคล่องด้าน
การเงินสำำ าหร้บบุคคลท้ี่�วัไปและสำน้บสำนุนให้เกิดการออมเงินผู่้าน
บ้ญช่เงินฝากประเภัที่ต่ิางๆ ท้ี่�งบ้ญช่เงินฝากกระแสำราย์ว้ัน และ
บ้ญช่เงินฝากออมที่ร้พย์์ (CASA) พร้อมบ้ญช่เงินฝากประจำำา
(Fixed Deposit) ให้เล่อกจำำานวันเงินและระย์ะเวัลาการฝากท่ี่�  
หลากหลาย์แติกต่ิางก้น

นอกจำากน้� น ธนาคารย้์งส่ำงเสำริมให้ประชาชนคนไที่ย์เล็งเห็น 
ควัามสำำ าค้ญของการลงทุี่นเพิ�มผู้ลติอบแที่นในระย์ะย์าวัผู่้าน
กองทุี่นรวัม ซึิ�งธนาคารได้ร้บอนุญาติประกอบธุรกิจำหล้กที่ร้พย์์
ประเภัที่นาย์หน้า ค้า จ้ำดจำำาหน่าย์ท่ี่�จำำ าก้ดเฉีพาะหล้กที่ร้พย์์ท่ี่� เป็น
หน่วัย์ลงทุี่น โดย์เป็นต้ิวัแที่นจำำาหน่าย์หน่วัย์ลงทุี่นของบริษ้ัที่ 
หล้กที่ร้พย์์จ้ำดการกองทุี่น 4 แห่งในปัจำจุำบ้น พร้อมนำาเสำนอที่างเล่อก
การประก้นสำาย์ล้กค้าบุคคลท้ี่�วัไปให้ม้�นใจำในการใช้ช่วิัติมากยิ์�งขึ�น

1. สิำนเช่�อบ้านแลกเงิน

2. สิำนเช่�อร่ไฟแนนซ์ิพล้สำ

3. สิำนเช่�อที่องแลกเงิน

4. ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์เงินฝากประเภัที่ต่ิางๆ

5. ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์หน่วัย์ลงทุี่น (กองทุี่นรวัม)

6. ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ประก้นสำาย์ล้กค้าบุคคลท้ี่�วัไป

สายลูกค้าบุคคลทั่วไป
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1. สินเช่ือบ้านแลกเงิน

ธนาคารให้บริการด้านสิำนเช่�อสำำ าหร้บบุคคลท้ี่�วัไป ท้ี่�งพน้กงานประจำำา  
เจ้ำาของกิจำการ และอาช่พอิสำระ ท่ี่� ม่บ้านหร่ออาคารชุดเป็นของ 
ต้ิวัเอง สำามารถนำาโฉีนดท่ี่� ดินและบ้านหร่ออาคารชุดเป็นหล้กประก้น 
ขอสิำนเช่�อบ้านแลกเงิน เพ่�อเสำริมสำภัาพคล่องด้านการเงิน ด้วัย์วังเงิน 
ส้ำงสุำด 10 ล้านบาที่ ระย์ะเวัลาการผู่้อนนาน 20 ปี พร้อมอ้ติราดอกเบ่�ย์ 
เริ�มต้ินร้อย์ละ 5.2 ต่ิอปี

2. สินเช่ือรีไฟแนนซ์ื้พลัส

ธนาคารได้พ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์สิำนเช่�อร่ไฟแนนซ์ิพล้สำท่ี่�ติอบโจำที่ย์์
บุคคลท้ี่� วัไปซึิ� งอย่้์ระหว่ัางการผู่้อนชำาระสิำนเช่�อเพ่�อท่ี่� อย่้์อาศ้ย์ 
ก้บสำถาบ้นการเงินอ่�นและต้ิองการขย์าย์วังเงินก้้ เพ่�อนำ าไปชำาระหน่�
บ้ติรเครดิติ สิำนเช่�อบุคคล บ้ติรกดเงินสำด หร่อสิำนเช่�ออ่�นๆ รวัมถึง 
เพ่�อการจ้ำบจ่ำาย์ใช้สำอย์ในช่วิัติประจำำาว้ัน ด้วัย์วังเงินส้ำงสุำด 10 ล้านบาที่  
และอ้ติราดอกเบ่�ย์พิเศษัท่ี่� ช่วัย์ให้ล้กค้าผู่้อนได้สำบาย์ๆ

3. สินเช่ือทองแลกเงิน

สิำนเช่�อสำำ าหร้บบุคคลท้ี่�วัไปท่ี่� ต้ิองการเงินด่วันสำามารถใช้ที่องคำาแท่ี่ง 
หร่อที่องร้ปพรรณ์ท่ี่� ม่ควัามบริสุำที่ธ์ิเกินร้อย์ละ 93.5 เป็นหล้กประก้น 
ในการขอสิำนเช่�อที่องแลกเงิน ซึิ�งธนาคารให้วังเงินส้ำงสุำดถึงร้อย์ละ 95  
ของม้ลค่าหล้กประก้น และสำามารถที่ำาส้ำญญาได้นานส้ำงสุำด 18 เด่อน  
อ้ติราดอกเบ่�ย์ติำ�า โดย์แปรผู้้นติามวังเงินสิำนเช่�อต่ิอม้ลค่าหล้กประก้น

4. ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ

ธนาคารติระหน้กถึงบที่บาที่หน้าท่ี่�สำำ าค้ญในฐานะธนาคารพาณิ์ชย์์ 
เพ่�อราย์ย่์อย์หร่อสำถาบ้นการเงินเพ่�อคนไที่ย์ทุี่กคน ด้วัย์การสำน้บสำนุน 
และส่ำงเสำริมวิัน้ย์การออมของคนไที่ย์ ซึิ�งเป็นรากฐานควัามแข็งแกร่ง 
ที่างเศรษัฐกิจำของประเที่ศ โดย์มุ่งพ้ฒนาผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์เงินฝาก 
หลากหลาย์ร้ปแบบ เพ่�อสำร้างหล้กประก้นหร่อควัามม้�นคงที่างการเงิน 
ในอนาคติควับค่้ก้บการสำร้างควัามร้้ควัามเข้าใจำด้านการเงินให้ก้บ 
ประชาชนท้ี่�วัไปผู่้านผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์เงินฝาก ท้ี่�งบ้ญช่เงินฝากกระแสำราย์ว้ัน  
(CA) บ้ญช่เงินฝากออมที่ร้พย์์ (SA) และผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์เงินฝากแบบ 
ม่ระย์ะเวัลา (Fixed Deposit) ได้แก่ บ้ญช่เงินฝากประจำำา และบ้ญช่
เงินฝากประจำำาปลอดภัาษ่ั
 
– บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
 (CASA)
ผู้้้ใช้บริการที่างการเงินทุี่กกลุ่มท้ี่�งบุคคลธรรมดาและนิติิบุคคล
สำามารถใช้บริการที่างการเงินพ่�นฐานเพ่�อเก็บออม หร่อใช้จ่ำาย์ติาม 
ควัามต้ิองการ ด้วัย์บ้ญช่เงินฝากท่ี่� ให้ควัามคล่องต้ิวัในการฝากถอน  
ประกอบด้วัย์

• บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพ่ิมค่า บ้ญช่เงินฝากเหมาะ 
สำำ าหร้บผู้้้ประกอบการหร่อน้กธุรกิจำ ท่ี่� เพิ�มควัามคล่องต้ิวั 
ให้เบิก-ถอนเงินผู่้านสำมุดเช็ค และสำามารถติรวัจำสำอบ 
ธุรกรรมผู่้านใบแจ้ำงราย์การเดินบ้ญช่ (Statement)  
ได้อย่์างง่าย์ดาย์ นอกจำากน่�  ย้์งม่โอกาสำร้บอ้ติราดอกเบ่�ย์ 
ซึิ� งเข้าบ้ญช่ทุี่กเด่อนและคำานวัณ์ดอกเบ่�ย์จำากย์อดเงิน 
คงเหล่อในบ้ญช่ทุี่กสิำ� นว้ัน

• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บ้ญช่เงินฝากท่ี่� ม่ควัามคล่องต้ิวัส้ำง  
เน่�องจำากสำามารถฝากและถอนได้ทุี่กว้ัน ไม่จำำาก้ดจำำานวันคร้�ง 
ผู่้านการใช้บริการในธนาคารหร่อเคร่�องเอท่ี่เอ็มของ 
ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ และธนาคารพาณิ์ชย์์อ่�น 
ท้ี่� วัประเที่ศ รวัมถึงสำามารถชำาระค่างวัดสิำนเช่� อและ 
ค่าสำาธารณ้์ปโภัคผู่้านบริการห้กบ้ญช่เงินฝากอ้ติโนม้ติิ 
โดย์ม่การคำานวัณ์อ้ติราดอกเบ่�ย์ทุี่กว้ันเพ่�อร้บดอกเบ่�ย์ปีละ  
2 คร้�ง ช่วังกลางปีและปลาย์ปี
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• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ิมค่าพิเศษ บ้ญช่เงินฝาก 
ออมที่ร้พย์์ท่ี่� ม่อ้ติราดอกเบ่�ย์ส้ำงกว่ัาบ้ญช่ออมที่ร้พย์์ท้ี่�วัไป
และร้บดอกเบ่�ย์ราย์เด่อน นอกจำากน่�  ย้์งม่ควัามคล่องต้ิวัส้ำง 
สำามารถเบิกถอนได้ไม่จำำาก้ดจำำานวันคร้�ง และเบิก-ถอนเงินสำด 
สำะดวักผู่้านต้้ิเอท่ี่เอ็มของธนาคารพาณิ์ชย์์ได้ท้ี่�วัประเที่ศ
และค่าธรรมเน่ย์มในการเบิก-ถอน เป็นไปติามประกาศ 
ของธนาคาร

– บัญชีเงินฝากประจำา (Fixed Deposit)
บริการที่างการเงินดอกเบ่�ย์ส้ำงท่ี่� ม่การกำาหนดระย์ะเวัลาการฝากเงิน  
และกำาหนดการในการถอนเงินระบุไว้ัอย่์างช้ดเจำนและแน่นอน 
เพ่�อให้ผู้้้ฝากเงินม่โอกาสำร้บอ้ติราผู้ลติอบแที่นได้มากขึ�น พร้อม
สำร้างวิัน้ย์การออมและการวัางแผู้นที่างการเงินติามเป้าหมาย์ 
ในระย์ะย์าวั ประกอบด้วัย์

• บัญชีเงินฝากประจำา เป็นบ้ญช่เงินฝากท่ี่� ม่ระย์ะเวัลากำาหนด
ไม่สำามารถถอนเงินไปใช้ได้ก่อนครบกำาหนด แต่ิได้ร้บอ้ติรา
ดอกเบ่�ย์ส้ำงกว่ัาบ้ญช่เงินฝากออมที่ร้พย์์ และร้บดอกเบ่�ย์ค่น
เม่�อครบระย์ะเวัลาท่ี่�กำาหนด สำามารถเล่อกระย์ะเวัลาฝากได้
ต้ิ�งแต่ิ 3 เด่อนจำนถึง 36 เด่อน โดย์บ้ญช่เงินฝากประจำำา 
จำะอย่้์ในร้ปแบบของสำมุดค่้ฝาก (Passbook) จำำานวันเงิน
เปิดบ้ญช่ข้�นติำ� า 1,000 บาที่ กรณ่์เบิก-ถอนก่อน 3 เด่อน
จำะไม่ได้ร้บดอกเบ่�ย์ กรณ่์เบิก-ถอนต้ิ�งแต่ิ 3 เด่อนขึ�นไป  
จำะได้ร้บดอกเบ่�ย์เท่ี่าก้บอ้ติราดอกเบ่�ย์ออมที่ร้พย์์ 

• บัญชีเงินฝากประจำาทันใจ บ้ญช่เงินฝากประจำำา 12 เด่อน 
ท่ี่� ให้ดอกเบ่�ย์ส้ำงพร้อมร้บดอกเบ่�ย์ท้ี่นท่ี่ในว้ันท่ี่�ฝาก  เม่�อฝาก 
ด้วัย์เงินสำด จำำานวันเงินฝากข้� นติำ� าในการเปิดบ้ญช่ท่ี่�  
100,000 บาที่ ส้ำงสุำดไม่เกิน 1.5 ล้านบาที่ต่ิอบ้ญช่  
กรณ่์เบิก-ถอนก่อนครบกำาหนดระย์ะเวัลา ธนาคารจำะจ่ำาย์
ดอกเบ่�ย์ติามเง่�อนไขท่ี่�ธนาคารกำาหนด

• บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์เงินฝากท่ี่� ช่วัย์เสำริม
วิัน้ย์การออมให้ผู้้้ฝาก  โดย์เล่อกระย์ะเวัลาการฝากและ
จำำานวันเงินท่ี่� ต้ิองฝากเท่ี่าก้นทุี่กเด่อน พร้อมร้บดอกเบ่�ย์ส้ำง 
ในอ้ติราคงท่ี่�  (Fixed Rate) ติลอดระย์ะเวัลาการฝาก  
โดย์ผู้้้ฝากสำามารถเล่อกระย์ะเวัลาฝาก 24 เด่อน หร่อ  
36 เด่อน และย้์งได้ร้บการย์กเว้ันภัาษ่ัดอกเบ่�ย์เงินฝาก 

ติามหล้กเกณ์ฑ์ของกรมสำรรพากร ด้วัย์จำำานวันเงินเริ�มต้ิน
ข้�นติำ� า 1,000 บาที่ต่ิอเด่อน และส้ำงสุำดไม่เกิน 600,000 บาที่
ต่ิอคนต่ิอบ้ญช่ (น้บรวัมก้บธนาคารพาณิ์ชย์์ทุี่กธนาคาร) 
ซึิ�งธนาคารได้อำานวัย์ควัามสำะดวักให้ผู้้้ฝากเงินสำามารถ 
ใช้บริการฝากเงินผู่้านบ้ติรเงินฝากได้ท่ี่� ไปรษัณ่์ย์์ไที่ย์ 
โดย์ไม่เส่ำย์ค่าธรรมเน่ย์มติามเง่�อนไขท่ี่�ธนาคารกำาหนด

5. ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)

น้บต้ิ�งแต่ิเด่อนมิถุนาย์น ปี พ.ศ. 2553 ธนาคารได้ร้บอนุญาติ
ประกอบธุรกิจำหล้กที่ร้พย์์จำากกระที่รวังการคล้ง ใบอนุญาติเลขท่ี่�
ลง-0022-01 สำำ าหร้บประกอบธุรกิจำหล้กที่ร้พย์์ประเภัที่นาย์หน้า
ค้า จ้ำดจำำาหน่าย์ท่ี่�จำำ าก้ดเฉีพาะหล้กที่ร้พย์์ท่ี่� เป็นหน่วัย์ลงทุี่นจำาก
สำำ าน้กงานคณ์ะกรรมการกำาก้บหล้กที่ร้พย์์และติลาดหล้กที่ร้พย์์  
(ก.ล.ติ.) 

ในปัจำจุำบ้นธนาคารพร้อมดำาเนินการเติิมเต็ิมควัามต้ิองการของ
ล้กค้าอย่์างครบวังจำรท้ี่�งด้านการเงินและการลงทุี่น เพ่�อให้ล้กค้า
สำามารถลงทุี่นเพิ�มผู้ลติอบแที่น และร้บสิำที่ธิประโย์ชน์ที่างภัาษ่ั
รวัมถึงวัางแผู้นออมเงินไว้ัใช้หล้งเกษ่ัย์ณ์ พร้อมท้ี่�งเป็นช่องที่าง 
การบริหารเงินผู่้านการจ้ำดพอร์ติการลงทุี่นและกระจำาย์ควัามเส่ำ�ย์ง 
อย่์างม่ประสิำที่ธิภัาพ ไม่ว่ัาจำะเป็น กองทุี่นรวัมติลาดเงิน กองทุี่นรวัม 
ติราสำารหน่�  กองทุี่นรวัมผู้สำม กองทุี่นรวัมติราสำารทุี่น กองทุี่นรวัม 
เพ่�อการเล่�ย์งช่พ กองทุี่นรวัมเพ่�อการออม กองทุี่นรวัมท่ี่�ลงทุี่น 
ในต่ิางประเที่ศ เป็นต้ิน 

ด้วัย์ควัามมุ่งม้�นนำ าเสำนอที่างเล่อกการลงทุี่นในร้ปแบบผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์
หน่วัย์ลงทุี่นหร่อกองทุี่นรวัมท่ี่� ม่การกำาหนดนโย์บาย์และข้�นติอน
การให้บริการล้กค้าอย่์างเป็นธรรมและเท่ี่าเท่ี่ย์มก้น (Fair Dealing)  
ธนาคารย้์งติระหน้กถึงควัามสำำ าค้ญของการนำาเสำนอกองทุี่นรวัม
ติามข้อม้ลในแบบประเมินควัามเส่ำ� ย์ง (Suitability Test) ท่ี่� ล้กค้า
ประเมินและย์อมร้บได้ เพ่�อให้ผู้้้แนะนำาการลงทุี่นสำามารถนำาเสำนอ
กองทุี่นรวัมท่ี่�สำอดคล้องก้บเป้าหมาย์การลงทุี่นของล้กค้าเป็นหล้ก  
(Customer Centric) และให้ผู้ลติอบแที่นควับค่้ก้บควัามเส่ำ� ย์งติาม
ท่ี่� ล้กค้าต้ิองการและย์อมร้บได้อย่์างเหมาะสำม 
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ท้ี่�งน่�  ธนาคารเป็นต้ิวัแที่นจำำาหน่าย์หน่วัย์ลงทุี่นของบริษ้ัที่หล้กที่ร้พย์์ 
จ้ำดการกองทุี่น 4 แห่ง ได้แก่
 • บริษ้ัที่ หล้กที่ร้พย์์จ้ำดการกองทุี่น วัรรณ์ จำำาก้ด
 • บริษ้ัที่ หล้กที่ร้พย์์จ้ำดการกองทุี่น เอ็มเอฟซ่ิ จำำาก้ด (มหาชน)
 • บริษ้ัที่ หล้กที่ร้พย์์จ้ำดการกองทุี่น กรุงศร่ จำำาก้ด
 • บริษ้ัที่ หล้กที่ร้พย์์จ้ำดการกองทุี่น กรุงไที่ย์ จำำาก้ด (มหาชน)

6. ผลิตภัณฑ์ประกันสายลูกค้าบุคคลท่ัวไป

ธนาคารพร้อมเติิมเต็ิมควัามต้ิองการของล้กค้าบุคคลท้ี่�วัไปด้าน
ผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ประก้นท่ี่� ช่วัย์เพิ�มควัามม้�นใจำในการใช้ช่วิัติและสำามารถ
หมดก้งวัลก้บเหตุิการณ์์ไม่คาดฝันท่ี่�อาจำส่ำงผู้ลกระที่บให้ครอบคร้วั 
ต้ิองร้บภัาระหน่� สิำนในอนาคติ ด้วัย์การค้ดเล่อกแบบประก้น 
ท่ี่� เหมาะสำมและสำอดคล้องก้บควัามต้ิองการ จำากแผู้นคุ้มครอง 
และระย์ะเวัลาควัามคุ้มครองท่ี่� ม่ให้เล่อกหลากหลาย์ ด้งน่�

- ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์�
ประก้นช่วิัติท่ี่� ช่วัย์ให้ล้กค้าสำามารถวัางแผู้นที่างการเงินให้เหมาะก้บ 
ควัามต้ิองการ ไม่ว่ัาจำะเป็นการวัางแผู้นภัาษ่ั หร่อวัางแผู้นเกษ่ัย์ณ์
อายุ์ ด้วัย์ที่างเล่อกร้ปแบบประก้นท่ี่�หลากหลาย์ โดย์สำามารถเล่อก 
ชำาระเบ่�ย์ประก้นได้ต้ิ�งแต่ิ 5 ปี และร้บควัามคุ้มครอง 10 ปีขึ�นไป 
หร่อแบบบำานาญสำำ าหร้บล้กค้าท่ี่� ต้ิองการวัางแผู้นเกษ่ัย์ณ์อายุ์
อย่์างม้�นคงและม้�งค้�ง

– ประกันคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA)
สำำาหร้บล้กค้าท่ี่�ขอสิำนเช่�อเพ่�อท่ี่�อย่้์อาศ้ย์ สำามารถเล่อกซ่ิ�อประก้นช่วิัติ 
คุ้มครองสิำนเช่�อท่ี่� ม่ก้บที่างธนาคาร ซึิ�งคุ้มครองกรณ่์ผู้้้เอาประก้น 
เส่ำย์ช่วิัติ หร่อทุี่พพลภัาพถาวัรสิำ�นเชิง เพ่�อไม่ให้เกิดภัาระก้บครอบคร้วั 
หากเกิดเหตุิไม่คาดฝัน
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40 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



01 22 มกราคม 2563

คุณ์นาธ้สำ กฤติวัรานนท์ี่ ผู้้้ช่วัย์กรรมการ 
ผู้้้ จ้ำดการ กลุ่มบริหารธุรกิจำไมโคร 
เอสำเอ็มอ่ ธ.ไที่ย์เครดิติฯ ร่วัมลงนาม
ในบ้นทึี่กข้อติกลงว่ัาด้วัย์การสำน้บสำนุน
ผู้้้ประกอบการ SME ให้จ้ำดที่ำาบ้ญช่ 
ชุดเด่ย์วัและงบการเงินให้ถ้กต้ิองและ 
สำอดคล้องก้บสำภัาพท่ี่�แท้ี่จำริงของกิจำการ  
ในแคมเปญ “SME โปรด่ บ้ญช่เด่ย์วั” 
ณ์ กรมสำรรพากร กรุงเที่พฯ

02 30 มกราคม 2563

คุณ์กฤษัณ์า อร่ามกุลช้ย์ กรรมการ ร่วัม 
ลงนามในบ้นทึี่กข้อติกลงควัามร่วัมม่อ
มาติรการ “ต่ิอเติิม เสำริมทุี่น SMEs 
สำร้างไที่ย์” ก้บบรรษ้ัที่ประก้นสิำนเช่� อ
อุติสำาหกรรมขนาดย่์อม (บสำย์.) และ 
ผู้้้แที่นสำถาบ้นการเงิน จ้ำดสำรรวังเงิน 
คำ� าประก้นสิำนเช่�อ 60,000 ล้านบาที่ ช่วัย์ 
เติิมเงินทุี่นหมุนเว่ัย์นให้แก่ผู้้้ประกอบการ  
SMEs ณ์ โรงแรม เดอะ สุำโกศล กรุงเที่พฯ

03 6 มีนาคม 2563

คุณ์วิัญญ้ ไชย์วัรรณ์ ประธานเจ้ำาหน้าท่ี่�  
บริหาร และคุณ์รอย์ ออกุสำติิน้สำ กุนารา  
กรรมการผู้้้จ้ำดการ ร่วัมเปิดต้ิวัแคมเปญ  
“สิำนเช่� อ SME กล้าให้” พร้อมออก
มาติรการช่วัย์เหล่อผู้้้ประกอบการ 
ท่ี่� ได้ร้บผู้ลกระที่บจำากการแพร่ระบาด
ของเช่�อไวัร้สำ COVID-19 เพ่�อย่์นหย้์ด
เค่ย์งข้างผู้้้ประกอบการ Micro SME 
ให้สำามารถฝ่าวิักฤติในช่วังเศรษัฐกิจำ
ชะลอต้ิวั 

04 8 เมษายน 2563

ธนาคารมอ บกรมธรรม์ประ ก้นภ้ัย์
คุ้มครองช่วิัติจำากการติิดเช่� อไวัร้สำ 
COVID-19 ฟร่ 90 ว้ัน โดย์ไม่ม่ระย์ะเวัลา 
รอคอย์ ชดเชย์ 100,000 บาที่ ให้แก่ล้กค้า
นาโนและไมโครเครดิติฯ ของธนาคารกว่ัา  
170,000 ราย์ท้ี่�วัประเที่ศ เพ่�อช่วัย์คุ้มครอง 
ควัามเส่ำ� ย์งให้แก่ล้กค้าซึิ�งเป็นกลุ่มท่ี่� ม้ก 
ไม่ม่เงินออมสำำ าหร้บใช้ในย์ามฉุีกเฉิีน

05 14 พฤษภาคม 2563

ธนาคารสำน้บสำนุนเงิน 1 แสำนบาที่ 
ในโครงการ Food for Fighters “ข้าวั 
เพ่�อหมอ” เพ่�อจ้ำดส่ำงอาหารให้แก่บุคลากร 
ที่างการแพที่ย์์ท่ี่� ต่ิอส้้ำก้บการแพร่ระบาด 
ของเช่�อไวัร้สำ COVID-19 ในโรงพย์าบาล 
ต่ิางๆ โดย์อุดหนุนอาหารจำากร้านอาหาร 
ราย์ย่์อย์ในเขติกรุงเที่พฯ ปริมณ์ฑล  
และต่ิางจ้ำงหว้ัด ท่ี่� ได้ร้บผู้ลกระที่บจำาก 
การแพร่ระบาด  พร้อมแจำกจ่ำาย์อาหารและ 
จ้ำดต้้ิแบ่งปันเพ่�อบรรเที่าควัามเด่อดร้อน
ให้แก่ผู้้้ท่ี่�ขาดแคลนในชุมชนต่ิางๆ

06 18-19 กรกฎาคม 2563

ธนาคารร่วัมก้บพ้นธมิติร จ้ำดงาน 
“ไที่ย์เครดิติแฟร์ ติลาดช่วัย์ฟ้� นฟ้สุำขภัาพ 
การเงิน” ณ์ ห้างสำรรพสิำนค้าเอสำพลานาด  
งามวังศ์วัาน (แคราย์) เพ่�อช่วัย์ฟ้� นฟ้และ 
ติรวัจำเช็คสุำขภัาพท้ี่� งที่างกาย์และที่าง 
การเงินของผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์และ 
ส่ำงเสำริมแรงงานท่ี่�ติกงานจำากสำถานการณ์์
การแพร่ระบาดของเช่�อไวัร้สำ COVID-19

07 9 กันยายน 2563

คุณ์รอย์ ออกุสำติิน้สำ กุนารา กรรมการ
ผู้้้จ้ำดการ และคุณ์นาธ้สำ กฤติวัรานนท์ี่  
ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการ กลุ่มบริหาร 
ธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่ ร่วัมเปิดต้ิวัแคมเปญ  
“คุณ์กล้าก้าวั เรากล้าให้ Believe in 
Yourself” สำน้บสำนุนผู้้้ประกอบการ 
Micro SME เดินหน้าฟ้� นฟ้ธุรกิจำหล้ง
วิักฤติ COVID-19 ด้วัย์ “สิำนเช่�อ SME 
กล้าให้” ท่ี่�มาพร้อมก้บเง่�อนไขและอ้ติรา
ดอกเบ่�ย์สุำดพิเศษั เพ่�อให้ผู้้้ประกอบการ 
Micro SME สำามารถเข้าถึงสิำนเช่�อได้
อย่์างท้ี่�วัถึง

08 15 กันยายน 2563

คุณ์นาธ้สำ กฤติวัรานนท์ี่ ผู้้้ช่วัย์กรรมการ 
ผู้้้จ้ำดการ กลุ่มบริหารธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่  
ร่วัมลงนามในบ้นทึี่กข้อติกลงควัามร่วัมม่อ  
“โครงการคำ� าประก้นสิำนเช่�อ บสำย์. Soft 
Loan พล้สำ” วังเงิน 57,000 ล้านบาที่ 
ภัาย์ใต้ิมาติรการ บสำย์. SMEs ต้ิองชนะ 
ณ์ อาคารสำำาน้กงานปล้ดกระที่รวังการคล้ง

09 9 ตุลาคม 2563

ธนาคารจ้ำบม่อพ้นธมิติรจ้ำดงาน “ไที่ย์เครดิติ 
แฟร์ส้ำญจำร คร้�งท่ี่�  1 ติลาดช่วัย์ฟ้� นฟ้
สุำขภัาพการเงิน” เพ่�อช่วัย์ฟ้� นฟ้กิจำการ
ของผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ จ้ำดหางานให้
แก่แรงงานท่ี่� ได้ร้บผู้ลกระที่บจำากวิักฤติ 
COVID-19 และจ้ำดอบรมให้ควัามร้้ด้าน
การเงินอย่์างต่ิอเน่� อง ณ์ หอว้ัฒนธรรม
นครบาลเพชรบ้รณ์์ และบริเวัณ์ติลาด
ถนนคน เพ็ด – ชะ – บ้น 

10 22-25 ตุลาคม 2563

ธนาคารจ้ำดท้ี่พผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ที่างการเงิน
เพ่�อสำร้างควัามม้�งค้�งให้ล้กค้าท้ี่�งสิำนเช่�อ 
และเงินฝาก มาแสำดงในงาน มหกรรม
การเงินคร้�งท่ี่�  20 Money Expo 2020  
ณ์ อาคารชาเลนเจำอร์ 1-2 อิมแพ็ค  
เม่องที่องธาน่ โดย์ คุณ์รอย์ ออกุสำติิน้สำ 
กุนารา กรรมการผู้้้จ้ำดการ คุณ์ว่ัรเวัที่  
ไชย์วัรรณ์ ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการ 
สำาย์งานบริหารเคร่อข่าย์สำาขา คุณ์กมลภ้ั  
ภ้ัริดิฐสำกุล ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการ  
กลุ่มบริหารธุรกิจำไมโครไฟแนนซ์ิและ 
สำาขาสิำนเช่�อ และคุณ์นาธ้สำ กฤติวัรานนท์ี่  
ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการ กลุ่มบริหาร 
ธุรกิจำไมโครเอสำเอ็มอ่ ร่วัมพิธ่เปิดบ้ธ 
อย่์างเป็นที่างการ ในว้ันท่ี่�  22 ตุิลาคม  
2563

11 6 พฤศจิกายน 2563

ธนาคารปล่อย์วิัด่โอโฆษัณ์าชุดใหม่  
“คุณ์กล้าก้าวั เรากล้าให้ Believe in  
Yourself” เพ่�อเป็นแรงสำน้บสำนุนเค่ย์งข้าง 
ผู้้้ประกอบการ Micro SME ท่ี่� ได้ร้บ 
ผู้ลกระที่บจำากวิักฤติ COVID-19 หร่อ 
ภ้ัย์ธรรมชาติิ ให้สำามารถผู่้านพ้นช่วัง
เวัลาท่ี่�ย์ากลำาบากและดำาเนินธุรกิจำต่ิอไป
ได้อย่์างม้�นคง ติามแนวัคิด “Everyone 
Matters ใครไม่เห็น เราเห็น”

12 15 พฤศจิกายน 2563

ธนาคารร่วัมก้บว้ัดพระลอย์และพ้นธมิติร
จ้ำดงาน “ไที่ย์เครดิติแฟร์ส้ำญจำร คร้�งท่ี่�  2  
ติลาดช่วัย์ฟ้� นฟ้สุำขภัาพที่างการเงิน”  
ท่ี่� ติลาดร่มไม้ ชาย์นำ� า ว้ัดพระลอย์ 
จำ.สุำพรรณ์บุร่ เพ่�อช่วัย์กระตุ้ินเศรษัฐกิจำใน
ท้ี่องถิ�น รวัมถึงช่วัย์เหล่อผู้้้ประกอบการ 
ราย์ย่์อย์และแรงงานท่ี่� ได้ร้บผู้ลกระที่บ
จำากวิักฤติ COVID-19

41รายงานประจ�าปี 2563
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13 1 ธันวาคม 2563

ธนาคารจ้ำดพิธ่มอบทุี่นการศึกษัาแก่ 
เย์าวัชนผู้้้ชนะการประกวัดเร่ย์งควัาม 
ในโครงการคิดเพ่�อน้อง บ่มเพาะล้กไม้ 
ใต้ิต้ิน ปีท่ี่�  4 ในห้วัข้อ “เที่คโนโลย่์เพ่�อ 
ส่ำงเสำริมติลาดชุมชน” โดย์ คุณ์วิัญญ้  
ไชย์วัรรณ์ ประธานเจ้ำาหน้าท่ี่� บริหาร  
คุณ์รอย์ ออกุสำติิน้สำ กุนารา กรรมการ 
ผู้้้จ้ำดการ และผู้้้บริหารธนาคาร ให้เก่ย์รติิ
ร่วัมพิธ่

14 2 ธันวาคม 2563

ธนาคารร่วัมกิจำกรรม “ส่ำงสุำข reBOX  
2564” ไปรษัณ่์ย์์ไที่ย์ บริจำาคหน้งส่ำอเร่ย์น  
หน้งส่ำอเสำริมท้ี่กษัะ และอุปกรณ์์การศึกษัา 
แก่น้กเร่ย์นโรงเร่ย์นติำารวัจำติระเวัน 
ชาย์แดนไปรษัณ่์ย์์ไที่ย์ (บ้านห้วัย์หมากหลำ�า)  
ติ.ที่มนางาม อ.โนนสำะอาด จำ.อุดรธาน่
พร้อมที่ำากิจำกรรมร่วัมก้บเด็กน้กเร่ย์น

15 16 ธันวาคม 2563

คุณ์รอย์ ออกุสำติิน้สำ กุนารา กรรมการ 
ผู้้้จ้ำดการ ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์  
จำำ าก้ด (มหาชน) และคุณ์กมลภ้ั ภ้ัริดิฐสำกุล  
กรรมการผู้้้จ้ำดการ บริษ้ัที่ ไที่ย์ไมโคร  
ดิจิำท้ี่ล โซิล้ช้�นส์ำ จำำาก้ด บริษ้ัที่ในกลุ่มธุรกิจำ 
ที่างการเงินของธนาคาร ผู้้้พ้ฒนาและ 
ให้บริการแอปพลิเคช้น Micro Pay  
e-Wallet ร่วัมเปิดต้ิวัแคมเปญ “ปีใหม่น่�  
ม่แต่ิได้” โดย์ร่วัมม่อก้บติลาดยิ์�งเจำริญและ 
แพลติฟอร์มส่ำงสำด มอบสิำที่ธิประโย์ชน์ 
ให้พ่อค้าแม่ค้า พร้อมด้นติลาดยิ์�งเจำริญ 
เป็นติลาดดิจิำท้ี่ลแห่งแรกในประเที่ศไที่ย์

16 17 ธันวาคม 2563

คุณ์รอย์ ออกุสำติิน้สำ กุนารา กรรมการผู้้้จ้ำดการ พร้อมด้วัย์ คุณ์กมลภ้ั ภ้ัริดิฐสำกุล  
ผู้้้ช่วัย์กรรมการผู้้้จ้ำดการ กลุ่มบริหารธุรกิจำไมโครไฟแนนซ์ิและสำาขาสิำนเช่� อ ธนาคาร 
ไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) และคุณ์ช้ชฎา มาลากุล ณ์ อยุ์ธย์า ประธาน 
คณ์ะอำานวัย์การบริหาร พร้อมด้วัย์ คุณ์ย้์จ่ำน ฟง จ้ำน เซ่ิย์ง กรรมการผู้้้จ้ำดการ บริษ้ัที่ 
ไที่ย์ไพบ้ลย์์ประก้นภ้ัย์ จำำาก้ด (มหาชน) ร่วัมเปิดต้ิวัผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์แผู้นประก้นภ้ัย์อุบ้ติิเหตุิสำำาเร็จำร้ป 
PA SCAN & PROTECT ผู่้าน“TPBInsure” Microsite ประก้นภ้ัย์ออนไลน์ของไที่ย์ไพบ้ลย์์
ประก้นภ้ัย์

17 18 ธันวาคม 2563

คุณ์วิัญญ้ ไชย์วัรรณ์ ประธานเจ้ำาหน้าท่ี่�
บริหาร ร้บรางว้ัล บ้ธสำวัย์งามย์อดเย่์� ย์ม 
Best Design Excellence Award ประเภัที่ 
พ่�นท่ี่�ขนาด 100-137 ติรม. จำาก คุณ์ส้ำนติิ  
วิั ริย์ะร้งสำฤษัฎ์ ประธานบรรณ์าธิการ
วัารสำารการเงินธนาคาร ในพิธ่มอบรางว้ัล 
Money & Banking Awards 2020 ณ์  
ศ้นย์์นิที่รรศการและการประชุมไบเที่ค 
บางนา

42 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



01 8 พฤษภาคม 2563
 ชุมชนว้ัดอ้มพวัา เขติบางกอกน้อย์

02 21 พฤษภาคม 2563
 ชุมชน ติ.ที่รงคนอง อ.พระประแดง  

 จำ.สำมุที่รปราการ

03 24 พฤษภาคม 2563

  ชุมชนบ้านปง 3 ติ.เม่องแกน อ.แม่แติง 
 จำ.เช่ย์งใหม่

04 29 พฤษภาคม 2563
 ชุมชนว้ัดไร่เกาะต้ินสำำาโรง ติ.ธรรมศาลา

  จำ.นครปฐม 
 เที่ศบาลอำาเภัอเม่อง จำ.ระย์อง

05 30 พฤษภาคม 2563
 ชุมชนชาวัไที่ย์ใหม่ราไวัย์์ จำ.ภ้ัเก็ติ
 ชุมชนบ้านผู้าสิำงห์ ติ.หมากหญ้า 

 อ.หนองว้ัวัซิอ จำ.อุดรธาน่

07 6 มิถุนายน 2563
 ชุมชน ติ.กลางแดด อ.เม่อง จำ.นครสำวัรรค์

08 7 มิถุนายน 2563
 ชุมชนบ้านว้ังรางพ้ฒนา ติ.มะเกล่อใหม่

 อ.ส้ำงเนิน จำ.นครราชส่ำมา

09 14 มิถุนายน 2563
 ติลาดชุมชนพนมที่วัน อ.พนมที่วัน

  จำ.กาญจำนบุร่

กิจกรรมโครงการ “ทุกคนคือคนสำ าคัญ ทุกคนช่วยกันได้”

ท่ี่ามกลางวิักฤติการแพร่ระบาดของเช่�อไวัร้สำ COVID-19 ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ และพน้กงาน เข้าใจำควัามทุี่กข์ย์ากของผู้้้ได้ร้บผู้ลกระที่บ  
ไม่ว่ัาจำะเป็นผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์และพ่อค้าแม่ค้าท่ี่�ขาดราย์ได้ หร่อคนท่ี่� ต้ิองติกงานจำากการปิดเม่อง ด้วัย์ควัามมุ่งม้�นท่ี่�จำะบรรเที่าควัามทุี่กข์ย์าก 
ท่ี่� เกิดขึ�น และสำน้บสำนุนธุรกิจำท้ี่องถิ�นในชุมชนให้อย่้์รอด ธนาคารและพน้กงานจึำงร่วัมก้นบริจำาคเงินส่ำวันต้ิวัและเป็นจิำติอาสำา โดย์ธนาคารสำน้บสำนุนสำมที่บ
ทุี่นบริจำาคให้อ่กเท่ี่าต้ิวั นำ าไปอุดหนุนซ่ิ�อสิำนค้าอุปโภัคบริโภัคจำากร้านขาย์ของชำาซึิ�งเป็นล้กค้าของธนาคาร นำ ามาจ้ำดถุงย้์งช่พแจำกจ่ำาย์ให้ผู้้้ท่ี่� ได้ร้บผู้ลกระที่บ 
ในชุมชนท่ี่� ย้์งไม่เคย์ได้ร้บควัามช่วัย์เหล่อมาก่อนท้ี่�วัประเที่ศ ภัาย์ใต้ิโครงการ “ทุี่กคนค่อคนสำำ าค้ญ ทุี่กคนช่วัย์ก้นได้”

43รายงานประจ�าปี 2563



พัฒนาอยู่เสมอ

ALWAYS IMPROVING

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ

CUSTOMER PASSION

มุ่งหน้าทิศทางเดียวกัน 

ONE DIRECTION

“เรากัระต่อร่อร้นเร้ยนรู้เก้ั� ยวกัับลู้กัค้าของเราอย่าง
สิมำ� าเสิมอ เราคาดิกัารณ์ความต้องกัารของลู้กัค้าแล้ะ
มอบบริกัารทางกัารเงิน พื่ร้อมด้ิวยคุณค่าแล้ะจุำดิแข็ง 
ท้�แตกัต่าง (Value Proposition) ตรงใจำลู้กัค้า เราเติมเต็ม 
ค ว า ม ฝั น  ค ว า ม สุิ ข แ ล้ ะ ค ว า ม สิำ า เ ร็ จำ ข อ ง ลู้ กั ค้ า 
ค่อความภาคภูมิใจำของเรา”

“เราทล้ายกัำาแพื่งระหว่างหน่วยงานแล้ะทำางานเป็นหน้� ง
เด้ิยวด้ิวยเป้าหมายเด้ิยวกััน เราช่วยเหล่้อแล้ะทำางาน
ร่วมกัันตั�งแต่ต้นจำนจำบกัระบวนกัาร เพ่ื่�อมอบประโยชน์
แล้ะคุณค่าแก่ัลู้กัค้าร่วมกัันภายใต้นโยบายเด้ิยวกัันของ
ธนาคาร”

“เรามองหาไอเด้ิยหร่อวิธ้ใหม่ๆ ท้� ด้ิกัว่าอยู่เสิมอ เพ่ื่�อพัื่ฒนา 
ธนาคารของเรา เราเร้ยนรู้แล้ะหาทางออกัท้� ด้ิกัว่าเพ่ื่�อ
ปรับปรุงกัระบวนกัารภายใน แล้ะส่ิงมอบประสิบกัารณ์ 
ท้� ด้ิให้กัับลู้กัค้าผ่านผลิ้ตภัณฑ์์แล้ะบริกัารในทุกัช่องทาง 
กัารติดิต่อกัับลู้กัค้าของธนาคาร”

ท่ี่ามกลางสำถานการณ์์ควัามไม่แน่นอนและอุปสำรรคท่ี่� ต้ิองฝ่าฟันติลอดปีท่ี่� ผู่้านมา สิำ� งหนึ� งท่ี่� ไม่เคย์เปล่�ย์นแปลงและย้์งคงดำาเนินต่ิอเน่� อง
อย่์างม้� นคงสำำ าหร้บองค์กรค่อ พละกำ าล้ง ควัามมุ่งม้� น และควัามร่วัมม่อร่วัมใจำของบุคลากรธนาคารท่ี่� พย์าย์ามส่ำงต่ิอประสำบการณ์์ 
ที่างการเงิน ภัาย์ใต้ิปร้ชญา “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น” 
 
ด้วัย์ควัามมุ่งม้�นต้ิ�งใจำของบุคลากรทุี่กคนในธนาคารท่ี่�ทุ่ี่มเที่ให้ควัามช่วัย์เหล่อล้กค้าอย่์างถึงท่ี่�สุำด เพ่�อให้ประชาชนคนไที่ย์สำามารถข้ามผู่้าน 
อุปสำรรคและฝ่าฟันวิักฤติไปด้วัย์ก้น ซึิ�งควัามพย์าย์ามท้ี่�งหมดน่� เกิดจำากการหล่อหลอมรวัมว้ัฒนธรรมของคนในองค์กรท่ี่�ยึ์ดม้�นต่ิอปร้ชญา 
ที่างแบรนด์  อ้นเป็นกุญแจำสำำ าค้ญในการข้บเคล่�อนการดำาเนินงานของธนาคาร เพ่�อติอบสำนองควัามต้ิองการและมุ่งหว้ังพ้ฒนาคุณ์ภัาพ 
ช่วิัติ และธุรกิจำของล้กค้าทุี่กคนให้ได้ติามเป้าหมาย์ส้ำงสุำดท่ี่�วัางไว้ั   

ติลอดระย์ะเวัลาท่ี่� ผู่้านมา ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) มุ่งม้�นสำร้างว้ัฒนธรรมที่างแบรนด์ขององค์กร โดย์การเฟ้นหา  
บ่มเพาะ เสำริมสำร้างท้ี่กษัะและค่านิย์มให้บุคลากรทุี่กหน่วัย์งานม่วิัถ่การที่ำางานแบบเด่ย์วัก้น รวัมถึงให้ควัามสำำ าค้ญก้บการส่ำงเสำริมควัามร้้  
ควัามสำามารถ ควัามเช่�ย์วัชาญ และสำร้างแรงบ้นดาลใจำในการพ้ฒนา ควับคุม คิดค้น และนำ าเสำนอผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์ท่ี่�ติอบโจำที่ย์์ควัามต้ิองการ  
ติลอดจำนการให้บริการที่างการเงินท่ี่�ย์อดเย่์�ย์มและโปร่งใสำ 

เพราะธนาคารม่ควัามเช่�อม้�นว่ัาการสำร้างควัามแข็งแกร่งและย้์�งย่์นอย่์างแท้ี่จำริงควัรเริ�มจำากภัาย์ในองค์กร โดย์เฉีพาะบุคลากรของธนาคาร
ซึิ�งเปร่ย์บเสำม่อนผู้้้ส่ำ�อสำารภัาพล้กษัณ์์แบรนด์โดย์ติรง  ผู่้านท้ี่ศนคติิท่ี่� ด่ในการส่ำงมอบคุณ์ภัาพผู้ลิติภ้ัณ์ฑ์และบริการไปย้์งล้กค้า ด้วัย์เหตุิน่�  
ธนาคารจึำงให้ควัามสำำาค้ญก้บการเช่�อมโย์งแบรนด์เข้าก้บว้ัฒนธรรมองค์กร เพ่�อหล่อหลอมให้บุคลากรทุี่กคนม่ด่เอ็นเอเด่ย์วัก้น
  
นอกจำากน้� น ว้ัฒนธรรมที่างแบรนด์ย้์งมุ่งส่ำงเสำริมควัามเป็นหนึ� งเด่ย์วัก้น เพ่�อพ้ฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและเสำริมศ้กย์ภัาพด้านการแข่งข้น
ในปัจำจุำบ้น พร้อมท้ี่�งร่วัมก้นผู้ล้กด้นองค์กรส่้ำธนาคารท่ี่�ม่ควัามเช่�ย์วัชาญที่างการเงินในกลุ่มผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ได้อย่์างเต็ิมภัาคภ้ัมิ และ 
ดำาเนินงานติามวิัส้ำย์ท้ี่ศน์และพ้นธกิจำของธนาคารให้ประสำบควัามสำำ าเร็จำ ด้วัย์แบรนด์ด่เอ็นเอท่ี่� ท่ี่มงานทุี่กคนยึ์ดม้�นในการที่ำางานร่วัมก้น
ประกอบด้วัย์

ซ่ืื้อสัตย์ ไม่หลอกลวง 

NEVER MISLEAD

“เราม้ความซ่�อสัิตย์แล้ะเช่�อถ่อได้ิ เราทำางานบนความถูกัต้อง 
 ซ่�อตรงทั�งต่อลู้กัค้าแล้ะเพ่ื่�อนร่วมงานด้ิวยกััน เราแสิดิงข้อมูล้ 
ท้� ถูกัต้องอย่างเปิดิเผยด้ิวยความโปร่งใสิ เราให้คุณค่าแก่ั 
ศ้ล้ธรรมจำรรยาแล้ะปฏิิเสิธกัารทุจำริตทุกัรูปแบบ”

BRAND DNA
พันธุกรรมความสำาเร็จ

ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)

44 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)



ด้านส่ิงแวดล้อม

ENVIRONMENT

ด้านสังคม

SOCIAL

ด้านธรรมาภิบาล

GOVERNANCE

ธนาคารดิำาเนินธุรกิัจำด้ิวยความรับผิดิชอบต่อสิิ�งแวดิล้้อมในด้ิานต่างๆ ด้ิวยกัารสิร้างความตระหนักัรู้ 
ให้แก่ัพื่นักังานในด้ิานกัารรักัษีาสิิ� งแวดิล้้อม แล้ะกัารใช้ทรัพื่ยากัรอย่างม้คุณภาพื่ ผ่านมาตรกัาร
รณรงค์แล้ะสิร้างความตระหนักัรู้ด้ิานกัารจัำดิกัารพื่ลั้งงาน นำ� า แล้ะกัระดิาษีแก่ัพื่นักังาน

ธนาคารมุ่งมั� นดิำาเนินกิัจำกัารภายใต้วิสัิยทัศน์แล้ะพัื่นธกิัจำท้� วางไว้ พื่ร้อมอยู่เค้ยงข้าง 
ผู้ประกัอบกัารขนาดิกัล้างถ้งขนาดิย่อมให้สิามารถต่อยอดิธุรกิัจำได้ิอย่างแข็งแกัร่งอันเป็น 
ส่ิวนสิำ าคัญในกัารสิร้างความมั� นคงทางเศรษีฐกิัจำของประเทศ อ้กัทั� งส่ิงเสิริมให้ลู้กัค้าแล้ะ 
ประชาชนโดิยทั� วไปม้ความรู้ความเข้าใจำในกัารบริหารเงินท้� ใช้ในกัารประกัอบธุรกิัจำแล้ะ 
ช้วิตประจำำาวัน แล้ะม้โอกัาสิเข้าถ้งระบบกัารเงินท้� มั� นคง ปล้อดิภัย แล้ะม้ความยุติธรรม  
ด้ิวยกัารพิื่จำารณากัารให้สิินเช่� ออย่างม้ความรับผิดิชอบ (Responsible Lending)  
ม้กัารเปิดิเผยข้อมูล้ท้� เพ้ื่ยงพื่อ พื่ร้อมนำาเกัณฑ์์ด้ิานแนวปฏิิบัตินโยบายกัารบริหารจัำดิกัาร 
ด้ิานกัารให้บริกัารแก่ัลู้กัค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) มากัำากัับดูิแล้กัารทำาธุรกิัจำ 
ของธนาคาร

ธนาคารย้ดิมั�นกัารดิำาเนินธุรกิัจำภายใต้นโยบายหลั้กักัารกัำากัับดูิแล้กิัจำกัารท้� ด้ิหร่อธรรมาภิบาล้ท้� ด้ิ  
(Good Corporate Governance) รวมถ้งจำริยธรรมแล้ะจำรรยาบรรณธนาคาร เพ่ื่�อเป็นกัล้ไกั 
สินับสินุนกัารปฏิิบัติงาน แล้ะกัารควบคุมภายในท้� ม้ประสิิทธิผล้แล้ะเท่าทันความเส้ิ�ยง แล้ะกัารส่ิงเสิริม 
ให้ม้พื่ฤติกัรรมแล้ะวัฒนธรรมองค์กัรท้� ม้กัารคำาน้งถ้งความเส้ิ� ยง  ความเป็นธรรม แล้ะความโปร่งใสิ  
คำาน้งถ้งผู้ม้ส่ิวนได้ิเส้ิยอย่างครอบคลุ้ม สิร้างคุณค่าให้กัับธนาคารได้ิอย่างเหมาะสิมในระยะยาว  
ตล้อดิจำนสินับสินุนกัารเติบโตทางเศรษีฐกิัจำอย่างยั�งย่น ภายใต้แนวคิดิ “Everyone Matters 
ใครไม่เห็น เราเห็น”

ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) ติระหน้กถึงการดำาเนินกิจำการท่ี่� ย้์�งย่์น (Sustainable Banking) ด้วัย์ควัามร้บผิู้ดชอบ 
ต่ิอส้ำงคมติามวิัส้ำย์ท้ี่ศน์และพ้นธกิจำของธนาคาร โดย์มุ่งเน้นการส่ำงเสำริมควัามย้์�งย่์นในสำามมิติิ หร่อท่ี่� เร่ย์กว่ัา ESG ค่อ ด้านสิำ� งแวัดล้อม  
(Environment) ด้านส้ำงคม (Social) และด้านธรรมาภิับาล (Governance) ผู่้านการดำาเนินงานของธนาคารและพน้กงานทุี่กคน 
บนพ่�นฐานของควัามซ่ิ�อส้ำติย์์และโปร่งใสำ เพ่�อสำร้างรากฐานและการเติิบโติเชิงพาณิ์ชย์์ รวัมถึงสำร้างควัามส้ำมพ้นธ์อ้นด่ก้บคนในส้ำงคม 
ในระย์ะย์าวั พร้อมคำานึงถึงผู้ลประโย์ชน์ของผู้้้ม่ส่ำวันได้เส่ำย์ทุี่กฝ่าย์ร่วัมก้น ซึิ�งม่ราย์ละเอ่ย์ด ด้งน่�

การดำาเนินงานของธนาคารยึดหลักการสนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals –SDGs)

6 เป้าหมาย จากทั�งหมด 17 เป้าหมาย สามารถ 

จำาแนกแต่ละเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังนี�

เป้าหมายท่ี 1

ยุติความยากัจำน
ทุกัรูปแบบในทุกัพ่ื่�นท้�

เป้าหมายท่ี 4

กัารศ้กัษีาท้� เท่าเท้ยม
แล้ะทั�วถ้ง ส่ิงเสิริม
กัารเร้ยนรู้ตล้อดิ

ช้วิตแก่ัทุกัคน

กัารจ้ำางงาน
ท้� ม้คุณค่า

แล้ะกัารเติบโต
ทางเศรษีฐกิัจำ

เป้าหมายท่ี 8

อุตสิาหกัรรม
 นวัตกัรรม

 โครงสิร้างพ่ื่�นฐาน

เป้าหมายท่ี 9

ล้ดิความเหล่้�อมล้ำ� า

เป้าหมายท่ี 10

กัารรับม่อ
กัารเปล้้�ยนแปล้ง
สิภาพื่ภูมิอากัาศ

เป้าหมายท่ี 13

ความรับผิดีชอบต่อสังคม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
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โครงการความรับผิดีชอบต่อสังคมของ

ธนาคารไทยเครดิีต เพ่่อรายย่อย จำากัดี (มห่าชน)

ธนาคารไที่ย์เครดิติ เพ่�อราย์ย่์อย์ จำำาก้ด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจำโดย์เน้นกลุ่มเป้าหมาย์ท่ี่� เป็นกลุ่มผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ และ 
หนึ� งในนโย์บาย์ของธนาคาร ค่อ การส่ำงเสำริมควัามเท่ี่าเท่ี่ย์มและท้ี่�วัถึง พร้อมส่ำงเสำริมการเร่ย์นร้้ติลอดช่วิัติ  โดย์เฉีพาะการให้ควัามร้้ 
เพ่�อสำร้างเสำริมวิัน้ย์ที่างการเงินท่ี่� ด่ และเสำริมควัามร้้ด้านการต่ิอย์อดธุรกิจำให้เติิบโติอย่์างย้์�งย่์นสำำ าหร้บผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์
รวัมท้ี่�งพ้ฒนาเย์าวัชนและส่ำงเสำริมการเร่ย์นร้้ เพ่�อเปิดโอกาสำให้เย์าวัชนได้ม่โอกาสำเร่ย์นร้้และม่ท้ี่กษัะในการประกอบอาช่พ โดย์ม่
โครงการหล้กเพ่�อส่ำงเสำริมการเร่ย์นร้้ ด้งน่�

โครงการหลัก

1. โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”
ธนาคารริเริ�มโครงการฝึกอบรมติามเป้าหมาย์การพ้ฒนา 
ท่ี่� ย้์�งย่์นของสำหประชาชาติิ เป้าหมาย์ท่ี่�  4 การศึกษัาท่ี่� เท่ี่าเท่ี่ย์มและ
ท้ี่�วัถึง ส่ำงเสำริมการเร่ย์นร้้ติลอดช่วิัติแก่ทุี่กคน ส่ำงเสำริมควัามร้้ 
พ่�นฐานที่างการเงินให้แก่ผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์ โดย์เฉีพาะ 
พ่อค้าแม่ค้าซึิ�งเป็นห้วัใจำสำำ าค้ญในการดำาเนินธุรกิจำของธนาคาร  
ท้ี่�งการบริหารหน่�  วิัน้ย์การออม และการเพิ�มศ้กย์ภัาพในการที่ำา
ธุรกิจำด้วัย์การเติร่ย์มควัามพร้อมในยุ์คส้ำงคมไร้เงินสำด เพ่�อลด
หน่�คร้วัเร่อนและร้กษัาระด้บหน่� เส่ำย์ไม่ให้เพิ�มขึ�น โดย์โครงการ 
สำามารถส่ำงเสำริมให้ผู้้้เข้าอบรมม่วิัน้ย์ในการชำาระหน่�  และสำามารถ
สำร้างเครดิติท่ี่� ด่ได้มากกว่ัา 90% ของจำำานวันผู้้้เข้าอบรมท้ี่�งหมด  
โดย์ในปี 2563 ม่ผู้้้เข้าร่วัมอบรมกว่ัา 30,000 คน ในการจ้ำด
อบรมกว่ัา 1,000 คร้�ง ท้ี่�วัประเที่ศ

2. โครงการ “คิดเพ่ือน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” 
ธนาคารดำาเนินธุรกิจำโดย์ให้ควัามสำำ าค้ญก้บการพ้ฒนาคุณ์ภัาพ 
ช่วิัติบุคลากรต้ิ�งแต่ิระด้บเย์าวัชนไปจำนถึงการพ้ฒนาชุมชนให้ 
เติิบโติอย่์างย้์�งย่์น ท้ี่�งย้์งเปิดโอกาสำให้เย์าวัชนได้แสำดงศ้กย์ภัาพ 
ควัามคิดสำร้างสำรรค์ของตินเอง จึำงได้จ้ำดการประกวัดเร่ย์งควัาม 
ชิงทุี่นการศึกษัาภัาย์ใต้ิโครงการ “คิดเพ่�อน้อง บ่มเพาะล้กไม้
ใต้ิต้ิน” มาอย่์างต่ิอเน่�องเป็นปีท่ี่�  4 โดย์ในปี 2563 จ้ำดประกวัด
ในห้วัข้อ “เที่คโนโลย่์เพ่�อส่ำงเสำริมติลาดชุมชน” เพ่�อกระตุ้ินให้
เย์าวัชนประยุ์กต์ิใช้ควัามร้้ ส่ำ� อต่ิางๆ และเที่คโนโลย่์มาพ้ฒนา
ติลาดชุมชนใกล้ต้ิวัให้เติิบโติอย่์างย้์�งย่์น
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4.  โครงการ “ทุกคนคือคนสำ าคัญ ทุกคนช่วยกันได้”
 (Everyone Matters, Everyone Helps)

จำากสำถานการณ์์การแพร่ระบาดของไวัร้สำ COVID-19 ธนาคาร 
ร่วัมก้บพน้กงานริเริ�มโครงการ “ทุี่กคนค่อคนสำำ าค้ญ ทุี่กคน 
ช่วัย์ก้นได้” ร่วัมก้นบริจำาคเงินและเป็นจิำติอาสำา โดย์ธนาคาร 
สำมที่บทุี่นบริจำาคให้อ่กเท่ี่าต้ิวั เข้าช่วัย์เหล่อผู้้้ท่ี่� ได้ร้บผู้ลกระที่บ 
จำากวิักฤติการแพร่ระบาด โดย์ซ่ิ�อสิำนค้าอุปโภัคบริโภัคจำาก 
ร้านขาย์ของชำาท่ี่� เป็นล้กค้าสิำนเช่�อนาโนเครดิติฯ ของธนาคาร  
ท่ี่�ต้ิองขาดราย์ได้จำากการปิดเม่อง นำามาจ้ำดถุงย้์งช่พกว่ัา 2,000 ถุง  
บริจำาคให้แก่ครอบคร้วัท่ี่� เด่อดร้อนในชุมชนท่ี่� ย้์งไม่เคย์ได้ร้บ
ควัามช่วัย์เหล่อมาก่อนท้ี่�วัประเที่ศ เพ่�อบรรเที่าควัามทุี่กข์ย์าก 
และสำน้บสำนุนธุรกิจำท้ี่องถิ�นในชุมชนให้อย่้์รอด

3. ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย
ธนาคารได้ก่อต้ิ� งศ้นย์์การเร่ย์นร้้ขึ� นเพ่�อเป็นแหล่งเร่ย์นร้้ 
ท่ี่� ใกล้ชิดชุมชน เปิดโอกาสำให้ผู้้้ประกอบการราย์ย่์อย์สำามารถ 
เข้าถึงการเร่ย์นร้้ด้านการเงินและวิัน้ย์ที่างการเงินอย่์างง่าย์ 
ผู่้านกิจำกรรมและเคร่�องม่อม้ลติิม่เด่ย์ท่ี่� ท้ี่นสำม้ย์ เพ่�อเติร่ย์ม 
ควัามพร้อมร้บม่อส้ำงคมไร้เงินสำด ติลอดจำนกิจำกรรมเสำวันา
ควัามร้้สำร้างแรงบ้นดาลใจำ พร้อมเป็นแหล่งพ้ฒนาท้ี่กษัะ
สำำ าหร้บเย์าวัชนให้ม่พ่�นท่ี่� ในการแสำดงออกอย่์างสำร้างสำรรค์
ผู่้านกิจำกรรมและการเร่ย์นการสำอนจำากพน้กงานธนาคาร 
อาสำาสำม้คร
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6.  กิจกรรมส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม
ธนาคารร่วัมม่อก้บธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย์ และสำมาคม
ธนาคารไที่ย์ นำ าแนวัที่างการดำาเนินธุรกิจำธนาคารเพ่�อควัาม
ย้์�งย่์น ด้านการให้สิำนเช่�ออย่์างม่ควัามร้บผิู้ดชอบ (Sustainable  
Banking Guidelines – Responsible Lending) โดย์คำานึง
ถึงผู้ลกระที่บด้านสิำ� งแวัดล้อม ส้ำงคม และธรรมาภิับาล มาใช้
ในการกำาหนดหล้กเกณ์ฑ์และเง่�อนไขสำำ าหร้บประเภัที่ธุรกิจำ 
ท่ี่�ธนาคารไม่สำน้บสำนุนการให้สิำนเช่�อ เน่� องจำากส่ำงผู้ลกระที่บ 
ด้านสิำ� งแวัดล้อมและส้ำงคม นอกจำากน่�  ย้์งริเริ�มโครงการ 
ไที่ย์เครดิติกร่นโปรเจำกต์ิ “วั.วัาฬ วัาฬหน่อย์” รณ์รงค์ให้ 
พน้กงานร้กษัาสิำ�งแวัดล้อมและใช้ที่ร้พย์ากรอย่์างม่ประสิำที่ธิภัาพ

7.   โครงการ “ส่งสุข ส่งฟรี”
ธนาคารร่วัมก้บพน้กงานส่ำงเสำริมการมอบโอกาสำที่างการศึกษัา 
ให้ก้บเด็กและเย์าวัชนในถิ�นทุี่รก้นดาร จ้ำดกิจำกรรมส่ำงมอบ 
หน้งส่ำอและอุปกรณ์์การเร่ย์นให้ก้บน้กเร่ย์นโรงเร่ย์นติำารวัจำ
ติระเวันชาย์แดน ผู่้านโครงการ “ส่ำงสุำข ส่ำงฟร่” โดย์ประสำาน
ควัามร่วัมม่อก้บบริษ้ัที่ไปรษัณ่์ย์์ไที่ย์

โครงการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารให้การสนับสนุน

5.  โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเร่ืองเงิน”
ในฐานะสำมาชิกของสำมาคมธนาคารไที่ย์ ธนาคารได้เป็นส่ำวันหนึ�ง
ของควัามร่วัมม่อในการลงพ่�นท่ี่� ถ่าย์ที่อดควัามร้้ที่างการเงิน
ส่ำวันบุคคลให้แก่นิสิำติ น้กศึกษัาในมหาวิัที่ย์าล้ย์ ผู่้านการเล่นเกม 
ในร้ปแบบใหม่ Virtual Training ในโครงการ “คนไที่ย์ยุ์คใหม่
ใส่ำใจำเร่�องเงิน ปีท่ี่�  3 ภัารกิจำพิชิติมอนสำเติอร์” ซึิ�งเป็นหนึ� งใน
แผู้นงานยุ์ที่ธศาสำติร์ 5 ปี ของสำมาคมธนาคารไที่ย์
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MILESTONES
โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”

MILESTONES
โครงการ “คิดเพ่ือน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น”

ริเริ�มโครงกัารจัำดิอบรมกัารบริหาร
กัารเงินเบ่�องต้น ทั�งกัารสิร้างวินัย 
ทางกัารเงิน กัารทำาบัญช้เบ่�องต้น 
แล้ะกัารออมเงิน จัำดิอบรม 6 ครั�ง
ใน 6 จัำงหวัดิทั�วประเทศ 

ผู้เข้าอบรม

1,432 คน

ผู้เข้าอบรม

7,487 คน

ผู้เข้าอบรม

31,010 คน

เพิื่�มเติมความรู้ด้ิานกัารทำาธุรกัรรม 
กัารเงินทางอิเล็้กัทรอนิกัส์ิ อาทิ
กัารรับชำาระเงินด้ิวย QR Code 
กัารใช้บริกัารพื่ร้อมเพื่ย์ จัำดิอบรม 
12 ครั�ง ใน 11 จัำงหวัดิ

ริเริ�มกัารจัำดิอบรมในสิาขาสิินเช่�อ 
เพ่ื่�อรายย่อย เพ่ื่�อให้ผู้ประกัอบกัาร 
รายย่อยเข้าถ้งกัารฝึกัอบรมได้ิ
อย่างทั�วถ้ง พื่ร้อมเพิื่�มเร่�องกัาร
ค้าขายออนไล้น์ จัำดิอบรม 350 ครั�ง 
ใน 73 จัำงหวัดิ

อบรมเจำาะล้้กัเพ่ื่�อเตร้ยมความพื่ร้อม
รับม่อสัิงคมไร้เงินสิดิ แล้ะกัารค้าขาย
ในยุคดิิสิรัปชัน เช่น กัารรับ-จ่ำายเงิน 
ด้ิวยแอปพื่ลิ้เคชัน ไมโครเพื่ย์  
อ้-วอล้เล็้ท จัำดิอบรม 1,146 ครั�ง
ใน 73 จัำงหวัดิ

ริเริ�มโครงกัารจัำดิประกัวดิเร้ยงความ 
ชิงทุนกัารศ้กัษีาในหัวข้อ “ครอบครัว 
ของฉัน ความภูมิใจำท้� เกิัดิเป็น 
ลู้กัแม่ค้า” 

สิานต่อโครงกัารประกัวดิเร้ยงความ 
ในหัวข้อ “ฮ้ีโร่ของฉันอยู่ในตล้าดิ” 

จัำดิประกัวดิเร้ยงความในหัวข้อ 
“ตล้าดิชุมชนส้ิเข้ยวท้� ฉัน ‘รักัษ์ี’”  
เ พ่ื่� อ ป ลู้ กั ฝั ง เ ร่� อ ง กั า ร รั กั ษี า 
สิิ� งแวดิล้้อมแล้ะกัารพัื่ฒนาชุมชน
ใกัล้้ตัวอย่างยั�งย่น

จัำดิประกัวดิเร้ยงความในหัวข้อ
“เทคโนโล้ย้เพ่ื่� อส่ิงเสิริมตล้าดิ
ชุมชน” เพ่ื่�อกัระตุ้นให้เกิัดิกัารนำา
เทคโนโล้ย้มาพัื่ฒนาตล้าดิชุมชน
ใกัล้้ ตัว ใ ห้ เ ติบ โตอย่างยั� ง ย่น
แล้ะสินับสินุนทุนกัารศ้กัษีาแก่ั 
บุตรหล้านลู้กัค้าของธนาคาร

2560

2560

2561

2561

2562

2562

2563

2563

ผล้งานเข้าประกัวดิ

329 ฉบับ

ผล้งานเข้าประกัวดิ

880 ฉบับ

ผล้งานเข้าประกัวดิ

2,543 ฉบับ

ผล้งานเข้าประกัวดิ

645 ฉบับ

ผู้เข้าอบรม

 443  คน
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คำำ�อธิิบ�ยและก�รวิิเคำร�ะห์์
ของฝ่่�ยจััดก�ร

เศรษฐกิิจไทยปีี 2563 และแนวโน้มปีี 2564

เศรษฐกิิจไทยปีี 2563 ลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกัิบกิารขยายตััวร้อยละ 2.3 ในปีี 2562 สาเหตุัสำ าคััญมาจากิ
สถานกิารณ์์กิารแพร่ระบาดของโรคัติัดเช้ื้�อไวรัสโคัวิด-19 ทั�วโลกิตัั�งแต่ัต้ันปีี 2563 เน้�องจากิภาคัท่องเที�ยว 
ที� เป็ีนแรงขับเคัล้�อนหลักิของเศรษฐกิิจได้รับผลกิระทบจากิมาตัรกิารปิีดปีระเทศและมาตัรกิารจำากัิดกิารเดินทาง
ระหว่างปีระเทศเพ้�อสกัิดกัิ�นกิารระบาดของโรคั ทั�งนี�  ในปีี 2563 จำานวนนักิท่องเที�ยวต่ัางชื้าติัลดลงร้อยละ 83.2 
เทียบกัิบปีี 2562 ซ่ึ่�งก่ิอให้เกิิดผลกิระทบด้านลบต่ัอรายได้ของปีระเทศ นอกิจากินี�  มูลค่ัากิารส่งออกิสินค้ัาติัดลบ
ต่ัอเน้�องเป็ีนปีีที�  2 ตัามภาวะชื้ะงักิงันในภาคักิารผลิตัและคัวามอ่อนแอของเศรษฐกิิจปีระเทศคู่ัค้ัาจากิกิารเผชิื้ญ
ภาวะวิกิฤตัคัรั�งรุนแรงของกิารแพร่ระบาดของโรคัติัดเช้ื้�อไวรัสโคัวิด-19 กิารอุปีโภคับริโภคัภาคัเอกิชื้นและ 
กิารลงทุนรวมลดลงร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตัามลำาดับ สำ าหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิิจภายในปีระเทศ 
อัตัราเงินเฟ้้อทั�วไปีอยู่ที� ร้อยละ -0.8 ลดลงจากิปีี 2562 ที� ร้อยละ 0.7

แนวโน้มเศรษฐกิิจไทยปีี 2564 มีทิศทางบวกิคัาดว่าจะขยายตััวร้อยละ 2.5 - 3.5 หลังจากิที� ได้รับผลกิระทบ 
อย่างหนักิจากิกิารแพร่ระบาดของโรคัติัดเช้ื้�อไวรัสโคัวิด-19 เศรษฐกิิจคัาดว่าจะกิลับมาขยายตััวอย่างค่ัอยเป็ีน
ค่ัอยไปีโดยมีปัีจจัยสนับสนุนสำ าคััญปีระกิอบไปีด้วย (1) แนวโน้มกิารฟ้้� นตััวของเศรษฐกิิจและปีริมาณ์กิารค้ัาโลกิ 
ที� ได้รับปัีจจัยสนับสนุนจากิคัวามค้ับหน้าในกิารได้รับวัคัซีึ่นและมาตัรกิารกิระตุ้ันเศรษฐกิิจในหลายปีระเทศ 
(2) แรงขับเคัล้�อนจากิกิารใช้ื้จ่ายภาคัรัฐ (3) กิารกิลับมาขยายตััวของอุปีสงค์ัภาคัเอกิชื้นในปีระเทศ และ  
(4) กิารปีรับตััวตัามฐานกิารขยายตััวที�ตัำ�าในปีี 2563 ทั�งนี�   คัาดว่ามูลค่ัากิารส่งออกิสินค้ัาจะขยายตััวร้อยละ 5.8 
กิารอุปีโภคับริโภคัภาคัเอกิชื้นและกิารลงทุนรวมขยายตััวร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตัามลำาดับ อัตัราเงินเฟ้้อ
ทั�วไปีเฉลี�ยอยู่ในช่ื้วงร้อยละ 1.0 - 2.0

ภาพรวมสินเช้ื้�อของระบบธนาคัารพาณิ์ชื้ย์ปีี 2563 ขยายตััวร้อยละ 5.1 เพิ�มข่�นจากิร้อยละ 2.0 ในปีี 2562 
เน้�องจากิกิารใช้ื้สินเช้ื้�อของธุรกิิจขนาดใหญ่เป็ีนสำ าคััญ ในขณ์ะที� ลูกิหนี� ที� ได้รับผลกิระทบจากิกิารแพร่ระบาดของ
โรคัติัดเช้ื้�อไวรัสโคัวิด-19 ได้รับคัวามช่ื้วยเหล้อจากิธนาคัารพาณิ์ชื้ย์ทำาให้อัตัราส่วน NPL เพิ�มข่�นเล็กิน้อยมาอยู่
ที� ร้อยละ 3.12 จากิร้อยละ 2.98 ในปีี 2562 ภาพรวมกิำาไรสุทธิของระบบธนาคัารพาณิ์ชื้ย์ปีรับลดลงจากิปีีก่ิอน
เป็ีนผลมาจากิกิารกัินสำ ารองในระดับสูงอย่างต่ัอเน้�องเพ้�อเตัรียมรองรับแนวโน้มคุัณ์ภาพสินเช้ื้�อที�อาจด้อยลง 
ในระยะต่ัอไปี อัตัราผลตัอบแทนต่ัอสินทรัพย์เฉลี�ยลดลงมาอยู่ที� ร้อยละ 0.65 จากิปีีก่ิอนที� ร้อยละ 1.39 อย่างไรก็ิตัาม
ระบบธนาคัารพาณิ์ชื้ย์ยังคังมีเสถียรภาพ สะท้อนจากิเงินกิองทุน เงินสำ ารอง และสภาพคัล่องที� มีอยู่ในระดับสูง  
สามารถสนับสนุนกิารฟ้้� นตััวของภาคัเศรษฐกิิจต่ัอไปีได้

ที�มา: สำ านักิงานสภาพัฒนากิารเศรษฐกิิจและสังคัมแห่งชื้าติั ณ์ วันที�  15 กุิมภาพันธ์ 2564
กิองเศรษฐกิิจกิารท่องเที�ยวและกีิฬา ณ์ วันที�  25 มกิราคัม 2564
ธนาคัารแห่งปีระเทศไทย
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ปีระมาณกิารเศรษฐกิิจ ปีี 2563 - 25641/

ข้อมูลจริง ปีระมาณกิารปีี 2564

ปีี 2561 ปีี 2562 ปีี 2563 ณ์ 16 พ.ย. 63 ณ์ 15 กิ.พ. 64

GDP (ณ์ ราคัาปีระจำาปีี: พันล้านบาท)1/ 16,368.7 16,898.1 15,703.0 16,528.5 16,409.7 

     รายได้ต่ัอหัว (บาทต่ัอคันต่ัอปีี) 236,861.1 243,787.1 225,913.8 237,178.6 235,474.0 

GDP (ณ์ ราคัาปีระจำาปีี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 506.4 544.3 501.8 536.6 547.0 

     รายได้ต่ัอหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่ัอหัวต่ัอปีี) 7,328.2 7,852.7 7,219.2 7,700.6 7,849.1 

อัตัรากิารขยายตััวของ GDP (CVM, %) 4.2 2.3 -6.1 3.5 - 4.5 2.5 - 3.5

กิารลงทุนรวม (CVM, %)2/ 3.8 2.0 -4.8 6.6 5.7 

     ภาคัเอกิชื้น (CVM, %) 4.1 2.7 -8.4 4.2 3.8 

     ภาคัรัฐ (CVM, %) 2.8 0.1 5.7 12.4 10.7 

กิารบริโภคัภาคัเอกิชื้น (CVM, %) 4.6 4.0 -1.0 2.4 2.0 

กิารอุปีโภคัภาคัรัฐบาล (CVM, %) 2.6 1.7 0.8 4.7 5.1 

ปีริมาณ์กิารส่งออกิสินค้ัาและบริกิาร (ปีริมาณ์, %) 3.4 -3.0 -19.4 0.1 -0.2 

     มูลค่ัากิารส่งออกิสินค้ัา (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 251.1 242.7 226.7 233.9 239.9 

          อัตัรากิารขยายตััว (มูลค่ัา, %)3/ 7.5 -3.3 -6.6 4.2 5.8 

          อัตัรากิารขยายตััว (ปีริมาณ์, %)3/ 3.9 -3.7 -5.9 3.2 3.8 

ปีริมาณ์กิารนำาเข้าสินค้ัาและบริกิาร (ปีริมาณ์, %) 8.3 -5.2 -13.3 0.3 -0.5 

     มูลค่ัากิารนำาเข้าสินค้ัา (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 228.7 216.0 186.9 196.0 199.0 

          อัตัรากิารขยายตััว (มูลค่ัา, %)3/ 13.7 -5.6 -13.5 5.3 6.5 

          อัตัรากิารขยายตััว (ปีริมาณ์, %)3/ 7.7 -5.7 -11.8 3.8 4.0 

ดุลกิารค้ัา (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 22.4 26.7 39.8 37.9 40.8 

ดุลบัญชีื้เดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 28.4 38.2 16.5 13.9 12.4 

ดุลบัญชีื้เดินสะพัดต่ัอ GDP (%) 5.6 7.0 3.3 2.6 2.3 

เงินเฟ้้อ (%)

     ดัชื้นีราคัาผู้บริโภคั 1.1 0.7 -0.8 0.7 - 1.7 1.0 - 2.0

     GDP Deflator 1.4 0.9 -1.0 0.7 - 1.7 1.0 - 2.0

ที�มา:   สำ านักิงานสภาพัฒนากิารเศรษฐกิิจและสังคัมแห่งชื้าติั ณ์ วันที�  15 กุิมภาพันธ์ 2564      
 
หมายเหตุั: 1/ เป็ีนข้อมูลที�คัำานวณ์บนฐานบัญชีื้ปีระชื้าชื้าติัอนุกิรมใหม่ ซ่ึ่�ง สศชื้. เผยแพร่ทาง www.nesdc.go.th      
  2/ กิารลงทุนรวม หมายถ่ง กิารสะสมทุนถาวรเบ้�องต้ัน
  3/ ตััวเลขกิารส่งออกิและกิารนำาเข้าตัามฐานของธนาคัารแห่งปีระเทศไทย 
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กิารวิเคราะห์์ผลกิารดำำาเนินงานและฐานะกิารเงิน

ฐานะกิารเงินและผลกิารดำำาเนินงานสำำ าห์รับปีี 2563
ในช่ื้วงต้ันปีี 2563 เกิิดกิารระบาดของโรคัติัดเช้ื้�อไวรัสโคัวิด-19 ทำาให้หลายปีระเทศรวมทั�งปีระเทศไทยได้ปีระกิาศ
มาตัรกิารต่ัางๆ หลายปีระกิารเพ้�อป้ีองกัินกิารแพร่ระบาดของโรคั ซ่ึ่�งส่งผลกิระทบอย่างมากิต่ัอกิารดำาเนินชีื้วิตั
ปีระจำาวัน กิารผลิตั กิารกิระจายสินค้ัา เป็ีนผลกิระทบในวงกิว้างต่ัอทุกิภาคัธุรกิิจ ธนาคัารมีกิารติัดตัามสถานกิารณ์์
อย่างใกิล้ชิื้ด เพ้�อให้มั�นใจว่ามาตัรกิารต่ัางๆ ตัามหลักิเกิณ์ฑ์์และแนวทางของธนาคัารแห่งปีระเทศไทยจะสามารถ
ช่ื้วยลดผลกิระทบและปีกิป้ีองลูกิค้ัา พนักิงาน และชุื้มชื้น อย่างดีที� สุด

ในปีี 2563 ธนาคัารมีกิำาไรสุทธิตัามงบกิารเงินรวมจำานวน 1,373 ล้านบาท เพิ�มข่�นร้อยละ 93.4 หร้อจำานวน 663 
ล้านบาท จากิปีี 2562 เป็ีนผลมาจากิกิารเติับโตัของสินเช้ื้�อหลักิและจากิกิารบริหารค่ัาใช้ื้จ่ายอย่างเหมาะสมและ
มีปีระสิทธิภาพ โดยเงินให้สินเช้ื้�อของธนาคัาร ณ์ สิ� นปีี 2563 มียอดคังค้ัางจำานวน 68,898 ล้านบาท ขยายตััว
ร้อยละ 35.3 จากิปีี 2562 โดยธนาคัารมีกิารเติับโตัของสินเช้ื้�อหลักิร้อยละ 43.7 (สินเช้ื้�อไมโคัรเอสเอ็มอีและ 
สินเช้ื้�อไมโคัรไฟ้แนนซ์ึ่)

งบกิำาไรขาดำทุน งบกิารเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท 2563 2562 เปีลี�ยนแปีลง %

รายได้ดอกิเบี�ย  7,481  5,868 27.5%

ค่ัาใช้ื้จ่ายดอกิเบี�ย  1,110  1,024 8.4%

รายได้ำดำอกิเบ้�ยสุำทธิิ  6,371  4,844 31.5%

รายได้ที� มิใช่ื้ดอกิเบี�ย  211  293 -28.0%

รวมรายได้ำจากิกิารดำำาเนินงาน  6,582  5,137 28.1%

ค่ัาใช้ื้จ่ายในกิารดำาเนินงานอ้�นๆ  3,279  2,995 9.5%

ผลขาดทุนด้านเคัรดิตัที�คัาดว่าจะเกิิดข่�น  1,738  -   N/A

หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากิกิารด้อยค่ัา  -    1,254 N/A

กิำาไรจากิกิารดำำาเนินงานก่ิอนภาษ้เงินได้ำ  1,565  888 76.2%

ภาษีเงินได้  192  178 7.9%

กิำาไรสุำทธิิ  1,373  710 93.4%
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รายได้ำดำอกิเบ้�ยสุำทธิิ

รายได้ำดำอกิเบ้�ยสุำทธิิ งบกิารเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท 2563 2562 เปีลี�ยนแปีลง %

รายได้ำดำอกิเบ้�ย  7,481  5,868 27.5%

- เงินให้สินเช้ื้�อ  7,422  5,765 28.7%

- รายกิารระหว่างธนาคัารและตัลาดเงิน  36  78 -53.8%

- เงินลงทุนในตัราสารหนี�  23  25 -8.0%

ค่าใช้้จ่ายดำอกิเบ้�ย  1,110  1,024 8.4%

- เงินรับฝากิ  964  809 19.2%

- รายกิารระหว่างธนาคัารและตัลาดเงิน  7  3 133.3%

- ค่ัาธรรมเนียมกิองทุนฟ้้� นฟู้/

   เงินสมทบสถาบันคุ้ัมคัรองเงินฝากิ  139  212 -34.4%

รายได้ำดำอกิเบ้�ยสุำทธิิ  6,371  4,844 31.5%

สำ าหรับปีี 2563 ธนาคัารมีรายได้ดอกิเบี�ยสุทธิทั�งสิ� น 6,371 ล้านบาท เพิ�มข่�นร้อยละ 31.5 จากิจำานวน 4,844  
ล้านบาท ในปีี 2562 โดยมีปัีจจัยหลักิ ได้แก่ิ กิารเติับโตัของสินเช้ื้�อที� ร้อยละ 35.3 จากิปีีก่ิอน กิารรับรู้รายได้ดอกิเบี�ย
เพิ�มข่�นภายใต้ัมาตัรฐานกิารรายงานทางกิารเงินฉบับที�  9 
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ค่าใช้้จ่ายในกิารดำำาเนินงาน

ค่าใช้้จ่ายในกิารดำำาเนินงาน งบกิารเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท 2563 2562 เปีลี�ยนแปีลง %

ค่ัาใช้ื้จ่ายเกีิ�ยวกัิบพนักิงาน  2,273  2,025 12.2%

ค่ัาตัอบแทนกิรรมกิาร  11  7 57.1%

ค่ัาใช้ื้จ่ายเกีิ�ยวกัิบอาคัารและอุปีกิรณ์์  493  423 16.5%

ค่ัาภาษีอากิร  218  195 11.8%

ค่ัาใช้ื้จ่ายอ้�น  284  345 -17.7%

รวมค่าใช้้จ่ายในกิารดำำาเนินงาน  3,279  2,995 9.5%

อัตราส่ำวนค่าใช้้จ่ายต่อรายได้ำ (%) 49.8% 58.3%

 
ค่ัาใช้ื้จ่ายในกิารดำาเนินงานเพิ�มข่�นร้อยละ 9.5 จากิปีีก่ิอนเป็ีนจำานวน 3,279 ล้านบาท ในปีี 2563 จากิจำานวน  
2,995 ล้านบาท ในปีี 2562 ส่วนใหญ่เป็ีนผลมาจากิค่ัาใช้ื้จ่ายเกีิ�ยวกัิบพนักิงานเพิ�มข่�นร้อยละ 12.2 จากิปีีก่ิอน
และค่ัาใช้ื้จ่ายเกีิ�ยวกัิบอาคัารและอุปีกิรณ์์เพิ�มข่�นร้อยละ 16.5 จากิปีีก่ิอน จากิกิารทยอยเปิีดสาขาอย่างต่ัอเน้�อง 
ในช่ื้วงปีี 2562 ธนาคัารมีอัตัราส่วนค่ัาใช้ื้จ่ายต่ัอรายได้ (Cost-to-Income Ratio) อยู่ที� ร้อยละ 49.8 ปีรับตััว 
ดีข่�นจากิปีีก่ิอนหน้าที� ร้อยละ 58.3 จากิกิารบริหารค่ัาใช้ื้จ่ายอย่างเหมาะสมและมีปีระสิทธิภาพ

ผลขาดำทุนด้ำานเครดิำตท้�คาดำว่าจะเกิิดำข้�น
 

ผลขาดำทุนด้ำานเครดิำตท้�คาดำว่าจะเกิิดำข้�น งบกิารเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท 2563 2562 เปีลี�ยนแปีลง %

ผลขาดทุนด้านเคัรดิตัที�คัาดว่าจะเกิิดข่�น  1,738  -    N/A 

หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากิกิารด้อยค่ัา  -    1,254  N/A 

รวม  1,738  1,254 38.6%

ธนาคัารมีกิารตัั�งผลขาดทุนด้านเคัรดิตัที�คัาดว่าจะเกิิดข่�นจำานวน 1,738 ล้านบาท ในปีี 2563 เพิ�มข่�นจากิ 
ปีี 2562 จำานวน 484 ล้านบาท หร้อร้อยละ 38.6 ตัามนโยบายกิารบริหารคัวามเสี� ยงอย่างรอบคัอบเพ้�อรองรับ
สถานกิารณ์์กิารแพร่ระบาดของโรคัติัดเช้ื้�อไวรัสโคัวิด-19 และสภาพแวดล้อมในกิารดำาเนินธุรกิิจที� ยังคังไม่แน่นอน
รวมถ่งกิารฟ้้� นตััวของเศรษฐกิิจที� ยังคังเปีราะบาง
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งบแสำดำงฐานะกิารเงิน งบกิารเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.คั. 63 31 ธ.คั. 62 เปีลี�ยนแปีลง %

เงินสดและรายกิารระหว่างธนาคัารและตัลาดเงินสุทธิ  8,042  4,889 64.5%

เงินลงทุนสุทธิ  3,463  1,694 104.4%

เงินให้สินเช้ื้�อแก่ิลูกิหนี�และดอกิเบี�ยค้ัางรับสุทธิ  66,823  48,488 37.8%

ทรัพย์สินรอกิารขายสุทธิ  157  158 -0.6%

อาคัารและอุปีกิรณ์์สุทธิ  1,126  366 207.7%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกิารตััดบัญชีื้  260  270 -3.7%

สินทรัพย์อ้�นสุทธิ  707  629 12.4%

รวมสิำนทรัพย์  80,578  56,494 42.6%

เงินรับฝากิ  64,510  47,193 36.7%

รายกิารระหว่างธนาคัารและตัลาดเงินสุทธิ  5,676  1,135 400.1%

หนี� สินอ้�น  2,152  1,163 85.0%

รวมห์น้� สิำน  72,338  49,491 46.2%

ทุนที�ออกิและชื้ำาระแล้ว  5,000  5,000 0.0%

องค์ัปีระกิอบอ้�นของส่วนของเจ้าของ  38  36 5.6%

กิำาไรสะสม  3,202  1,967 62.8%

รวมส่ำวนของเจ้าของ  8,240  7,003 17.7%

รวมห์น้� สิำนและส่ำวนของเจ้าของ  80,578  56,494 42.6%

ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 ธนาคัารมีสินทรัพย์รวมจำานวน 80,578 ล้านบาท เพิ�มข่�น 24,084 ล้านบาท คิัดเป็ีน
ร้อยละ 42.6 จากิปีีก่ิอน โดยส่วนใหญ่เป็ีนผลมาจากิกิารเติับโตัของธุรกิิจ โดยมีรายละเอียดตัามงบกิารเงินดังนี�

เงินให้์สิำนเช่้�อ
ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 ธนาคัารมียอดสินเช้ื้�อแก่ิลูกิหนี�และดอกิเบี�ยค้ัางรับสุทธิ 66,823 ล้านบาท เพิ�มข่�น 
18,335 ล้านบาท คิัดเป็ีนร้อยละ 37.8 จากิจำานวน 48,488 ล้านบาท ณ์ สิ� นปีี 2562 อันเป็ีนผลมาจากิกิารเติับโตั
ของสินเช้ื้�อไมโคัรเอสเอ็มอี และสินเช้ื้�อไมโคัรไฟ้แนนซ์ึ่ ซ่ึ่�งเป็ีนธุรกิิจหลักิของธนาคัาร

ห์น้� สิำนและส่ำวนของเจ้าของ
ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 ธนาคัารมีหนี� สินรวมจำานวน 72,338 ล้านบาท เพิ�มข่�นจากิ 49,491 ล้านบาท 
ในปีี 2562 จำานวน 22,847 ล้านบาท หร้อร้อยละ 46.2 โดยส่วนใหญ่เป็ีนกิารเพิ�มข่�นจากิเงินฝากิและรายกิาร
ระหว่างธนาคัารและตัลาดเงินสุทธิที� เพิ�มข่�น 17,317 ล้านบาท และ 4,541 ล้านบาท ตัามลำาดับ
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ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 ธนาคัารมีส่วนของผู้ถ้อหุ้นจำานวน 8,240 ล้านบาท เพิ�มข่�นจากิ 7,003 ล้านบาท  
ในปีี 2562 จำานวน 1,237 ล้านบาท หร้อร้อยละ 17.7 จากิกิำาไรสุทธิของผลกิารดำาเนินงาน 12 เด้อน

มูลค่ัาตัามบัญชีื้ของธนาคัาร ณ์ สิ� นปีี 2563 คิัดเป็ีน 16.48 บาทต่ัอหุ้น (จำานวนหุ้นสามัญ ณ์ สิ� นปีี 2563 มีจำานวน 
500 ล้านหุ้น) เพิ�มข่�นร้อยละ 17.6 จากิ 14.01 บาทต่ัอหุ้น ณ์ สิ� นปีี 2562

เงินรับฝากิ
ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 ธนาคัารมีเงินรับฝากิจำานวน 64,510 ล้านบาท เพิ�มข่�นคิัดเป็ีนร้อยละ 36.7 จากิ 
ปีี 2562 โดยมีอัตัราส่วนเงินให้สินเช้ื้�อต่ัอเงินรับฝากิเท่ากัิบร้อยละ 106.80

เงินกิองทุนของธินาคารตามกิฎห์มาย
เงินกิองทุนตัามกิฎหมายทั�งสิ� น ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 อยู่ที� ร้อยละ 13.21 ของสินทรัพย์เสี� ยง ซ่ึ่�งเป็ีน
ส่วนของเงินกิองทุนชัื้�นที�  1 ร้อยละ 12.17 และเงินกิองทุนชัื้�นที�  2 ร้อยละ 1.04 ธนาคัารเช้ื้�อมั�นว่าสถานะ 
เงินกิองทุนของธนาคัารเพียงพอรองรับผลกิระทบจากิเหตุักิารณ์์ที� ไม่คัาดคิัดที�อาจเกิิดข่�นได้ โดยธนาคัาร 
มีนโยบายรักิษาระดับเงินกิองทุนให้สูงกิว่าอัตัราขั�นตัำ�าตัามนโยบายภายในของธนาคัารที� ร้อยละ 13.00

สิำนทรัพย์ด้ำอยคุณภาพ
ธนาคัารมีสินเช้ื้�อด้อยคุัณ์ภาพ อยู่ที� ร้อยละ 2.73 ของสินเช้ื้�อรวม ณ์ สิ� นปีี 2563 เทียบกัิบร้อยละ 4.89  
ณ์ สิ� นปีี 2562 อัตัราส่วนค่ัาเผ้�อหนี�สงสัยจะสูญต่ัอสินเช้ื้�อด้อยคุัณ์ภาพสำ าหรับปีี 2563 เป็ีนจำานวนร้อยละ 188.79 
เทียบกัิบร้อยละ 109.50 ณ์ สิ� นปีี 2562
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ก�รบริห์�รคำวิ�มเสี่ยงและปัจัจััยคำวิ�มเสี่ยง
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน)

1
ภาพรวมกิารบริห์ารความเส้ำ� ยง

ในปีีที� ผ่านมาเศรษฐกิิจไทยเผชิื้ญคัวามท้าทายตัลอดปีีจากิกิารแพร่ระบาดของโคัวิด-19 และมาตัรกิารปิีดเม้อง 
นับตัั�งแต่ัเด้อนเมษายน ซ่ึ่�งส่งผลกิระทบให้กิิจกิรรมกิารท่องเที�ยวและกิารส่งออกิหดตััว รวมถ่งกิารชื้ะลอ 
กิารลงทุนและกิารบริโภคัภาคัเอกิชื้นลดลง ส่งผลให้ GDP ในไตัรมาส 2 ปีี 2563 หดตััว 12.2% ซ่ึ่�งเป็ีนจุดตัำ� าสุด 
ของปีี 2563 

แม้ในไตัรมาส 3 ปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยจะปีรับตััวดีข่�นเล็กิน้อยหลังรัฐบาลผ่อนคัลายมาตัรกิารป้ีองกัินกิาร
แพร่ระบาดของโคัวิด-19 และกิิจกิรรมทางเศรษฐกิิจปีรับตััวดีข่�น แต่ัอย่างไรก็ิตัาม ต่ัางปีระเทศยังเผชิื้ญ 
กิารแพร่ระบาดของโคัวิด-19 ส่งผลให้มีข้อจำากัิดในกิารรับนักิท่องเที�ยวต่ัางชื้าติัและเง้�อนไขที� ต้ัองคัำาน่งถ่ง 
คัวามปีลอดภัยจากิกิารแพร่ระบาดของโคัวิด-19  ทำาให้นักิท่องเที�ยวเข้ามาเพียงเล็กิน้อย  

ขณ์ะที� ในไตัรมาส 4 ปีี 2563 ภาคักิารส่งออกิปีรับตััวดีข่�น แต่ัยังคังได้รับแรงกิดดันจากิอุปีสงค์ัโลกิที� เปีราะบาง 
และสถานกิารณ์์เศรษฐกิิจโลกิที� ยังคังมีคัวามเสี� ยงสูง รวมทั�งคัวามไม่แน่นอนทางกิารเม้องในปีระเทศ ดังนั�น 
ภาพกิารฟ้้� นตััวในปีระเทศยังคังมีคัวามไม่แน่นอนและมีคัวามแตักิต่ัางในแต่ัละภาคัส่วน ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิิจ
ไทยทั�งปีีหดตััวอย่างมากิและส่งผลกิระทบต่ัอกิลุ่มลูกิค้ัาของธนาคัาร

ดังนั�น ธนาคัารจ่งมีคัวามระมัดระวังในกิารปีล่อยสินเช้ื้�อใหม่มากิข่�น และได้ออกิมาตัรกิารให้คัวามช่ื้วยเหล้อ  
ลูกิค้ัาทุกิกิลุ่ม ผ่านกิารพักิชื้ำาระหนี� เงินต้ันและดอกิเบี�ย กิารขยายเวลาผ่อนชื้ำาระ เพ้�อลดปัีญหาหนี� เสียในอนาคัตั  
ซ่ึ่�งธนาคัารได้ติัดตัามลูกิค้ัาอย่างใกิล้ชิื้ด และแม้สิ� นสุดมาตัรกิารให้คัวามช่ื้วยเหล้อตัามนโยบายของธนาคัาร 
แห่งปีระเทศไทย  ธนาคัารได้เข้าไปีช่ื้วยเหล้อลูกิค้ัาเฉพาะรายที� ยังคังมีปัีญหา เช่ื้น ธุรกิิจที� เกีิ�ยวข้องกัิบกิารท่องเที�ยว  
เป็ีนต้ัน

นอกิจากินั�น ธนาคัารยังได้ออกิผลิตัภัณ์ฑ์์ “สินเช้ื้�อ SME กิล้าให้” ซ่ึ่�งเป็ีนสินเช้ื้�อธุรกิิจเพ้�อผู้ปีระกิอบกิารรายย่อย  
Micro SME ช่ื้วยลูกิค้ัาฟ้้� นฟู้ธุรกิิจหลังกิารแพร่ระบาดของโคัวิด-19 รวมถ่งขยายธุรกิิจให้เติับโตัต่ัอไปี  
ซ่ึ่�งสอดคัล้องกัิบพันธกิิจและวิสัยทัศน์ของธนาคัารในกิารเป็ีนธนาคัารพาณิ์ชื้ย์เพ้�อรายย่อยที� ดีที� สุดในปีระเทศไทย  
จากิกิารพัฒนาผลิตัภัณ์ฑ์์สินเช้ื้�อเพ้�อผู้ปีระกิอบกิารรายย่อย

ขณ์ะเดียวกัินธนาคัารยังให้คัวามสำ าคััญในด้านกิารพัฒนาโคัรงสร้างส่วนของกิารสนับสนุน หร้อ 2nd Line of  
Defense โดยเฉพาะอย่างยิ�งโคัรงสร้างในกิารคัวบคุัมคุัณ์ภาพสินเช้ื้�อ ทั�งในส่วนของกิารปีรับปีรุงนโยบายสินเช้ื้�อ  
(Underwriting Policy) โคัรงสร้างกิารติัดตัามหนี�  (Collection) และคัวามเสี�ยงในด้านคัวามปีลอดภัยทางไซึ่เบอร์  
(Cyber Resilience Framework) ในระดับมาตัรฐานสากิล เพ้�อกิารบริหารจัดกิารคัวามเสี� ยงที� เกิิดข่�น

ทั� งนี�  แผนกิารกิำากัิบดูแลคัวามเสี� ยงของธนาคัารยังคังมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างคัวามแข็งแกิร่งให้กัิบระบบ 
บริหารคัวามเสี� ยงในด้านต่ัางๆ อย่างเหมาะสมและคัรอบคัลุมทุกิด้าน รวมทั�งตัอบสนองคัวามท้าทายของ
คุัณ์ภาพสินเช้ื้�อ คัวามพร้อมกิารตัั�งสำ ารองตัามมาตัรฐานทางบัญชีื้ฉบับใหม่ TFRS9 และแผนธุรกิิจ โดยได้มี 
กิารกิำาหนดกิลยุทธ์กิารบริหารให้มีปีระสิทธิภาพ ด้วยกิารจัดรูปีแบบองค์ักิรภายในกิลุ่มงานบริหารคัวามเสี� ยง 
ที�คัรอบคัลุมคัวามเสี� ยงทุกิด้าน โดยผ่านคัณ์ะกิรรมกิารกิำากัิบคัวามเสี� ยง และคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี� ยง  
และกิารย่ดหลักิธรรมาภิบาลที� ดี มีระบบกิารรายงานติัดตัามคัวามเสี� ยง เคัร้�องม้อจัดกิาร และกิระบวนกิาร 
เพ้�อใช้ื้ในกิารบริหารจัดกิารคัวามเสี� ยงอย่างเหมาะสม
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ระบบกิารบริหารคัวามเสี� ยงปีระกิอบด้วยกิระบวนกิารสำ าคััญ 4 ปีระกิาร ดังนี�
1) กิารระบุคัวามเสี� ยง (Risk Identification) ภาพรวมของกิารดำาเนินธุรกิิจของธนาคัารมีคัวามเสี� ยง 

หลักิสำ าคััญที�สามารถจำาแนกิได้ 8 ปีระเภท ค้ัอ คัวามเสี� ยงด้านกิลยุทธ์ คัวามเสี� ยงด้านเคัรดิตั คัวามเสี� ยง 
ด้านสภาพคัล่อง คัวามเสี� ยงด้านราคัา คัวามเสี� ยงด้านกิารดำาเนินงาน คัวามเสี� ยงที� เกีิ�ยวกัิบนโยบาย  
กิฎเกิณ์ฑ์์ ระเบียบข้อบังคัับของหน่วยงานที� เกีิ�ยวข้อง คัวามเสี�ยงจากิคัวามไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิิจ  
และคัวามเสี� ยงด้านคัวามปีลอดภัยทางไซึ่เบอร์

2) กิารวัดคัวามเสี� ยง (Risk Measurement) วิธีกิารและเคัร้�องม้อที� ใช้ื้วัดคัวามเสี� ยง ทั�งในเชิื้งคุัณ์ภาพและ 
เชิื้งปีริมาณ์ที�สอดคัล้องเหมาะสม

3) กิารติัดตัามและคัวบคุัมคัวามเสี� ยง (Risk Monitoring and Control) ธนาคัารคัวบคุัมคัวามเสี� ยง 
ด้วยกิารกิำาหนดคัวามสามารถในกิารรับคัวามเสี� ยง (Risk Tolerance) ที� เหมาะสม และสอดคัล้องกัิบ 
กิลยุทธ์ของธนาคัาร รวมถ่งกิารกิำาหนด Trigger เม้�อถ่งระดับคัวามเสี� ยงที� ใกิล้ถ่งเพดานคัวามเสี� ยง  
เพ้�อวัตัถุปีระสงค์ัในกิารกิำาหนดมาตัรกิารลดคัวามเสี� ยง

4) กิารรายงานคัวามเสี� ยง (Risk Reporting) กิารรายงานคัวามเสี� ยงจำาเป็ีนต้ัองมีคัวามสมำ� าเสมอ 
ในกิารรายงานและมีรูปีแบบที� ผู้อ่านสามารถเข้าใจและนำาไปีต่ัอยอดได้ง่าย ธนาคัารมีกิารรายงานคัวามเสี�ยง 
ในรูปีแบบ Dashboard ทั� งในระดับปีฏิิบัติักิารที� มีรายละเอียดในทุกิมิติัและระดับผู้บริหารที� มีกิารสรุปี 
ปีระเด็นที�คัรอบคัลุมทุกิด้าน

2
โครงสำร้างกิารกิำากัิบดูำแลบริห์ารความเส้ำ� ยง

หลักิกิารสำ าคััญที�ธนาคัารใช้ื้ในกิารบริหารคัวามเสี� ยง ค้ัอ กิารจัดโคัรงสร้างองค์ักิรและโคัรงสร้างคัณ์ะกิรรมกิาร
ตัลอดจนคัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดย่อยต่ัางๆ เพ้�อสร้างปีระสิทธิภาพในกิารทำางานและเอ้�อต่ัอกิารบริหารคัวามเสี� ยง
ภายใต้ัเป้ีาหมายกิารขับเคัล้� อนให้ธุรกิิจสามารถเติับโตัอย่างต่ัอเน้� องและสร้างผลตัอบแทนอย่างมั� นคัง 
ในระยะยาว โดยกิำาหนดหน้าที�คัวามรับผิดชื้อบของคัณ์ะกิรรมกิาร ดังนี�

คณะกิรรมกิารธินาคาร
ทำาหน้าที� พิจารณ์าอนุมัติันโยบาย กิรอบกิารดำาเนินกิาร และมาตัรฐานด้านกิารบริหารคัวามเสี� ยงทุกิปีระเภทของ
ธนาคัาร พร้อมกิำาหนดกิรอบคัวามเสี� ยงและขอบเขตัคัวามเสี� ยง รวมถ่งดูแลให้มีระบบและกิระบวนกิารบริหาร
คัวามเสี� ยงที� เหมาะสม ทั�งยังมีปีระสิทธิภาพตัามเกิณ์ฑ์์ที�ธนาคัารแห่งปีระเทศไทยกิำาหนด

คณะกิรรมกิารกิำากัิบความเส้ำ� ยง
ทำาหน้าที� ให้คัำาแนะนำาคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารเกีิ�ยวกัิบกิรอบกิารกิำากัิบดูแลคัวามเสี� ยงของธนาคัาร รวบรวม 
รายงานฐานะคัวามเสี� ยง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงปีฏิิบัติัตัามนโยบายและกิลยุทธ์กิารบริหารคัวามเสี� ยง  
รวมถ่งระดับคัวามเสี� ยงที�ยอมรับได้ พร้อมทั�งทบทวน สอบทานคัวามเพียงพอและปีระสิทธิผลของนโยบาย 
และกิลยุทธ์กิารบริหารคัวามเสี� ยงโดยรวม ตัลอดจนกิารบริหารคัวามเสี� ยงของธนาคัารคัรอบคัลุมคัวามเสี� ยง 
ทุกิปีระเภท รวมถ่งคัวามเสี� ยงที� เกิิดข่�นใหม่

คณะกิรรมกิารบริห์ารความเส้ำ� ยง
ทำาหน้าที� ดูแลและติัดตัามนโยบายกิารบริหารคัวามเสี� ยงให้สอดคัล้องกัิบกิลยุทธ์ของธนาคัาร ทบทวนนโยบาย 
และระบบบริหารคัวามเสี� ยงให้เพียงพอ ตัลอดจนวางกิรอบกิารดำาเนินกิารในกิารระบุ ปีระเมิน ดูแล และติัดตัาม 
ระดับคัวามเสี� ยงของธนาคัารให้อยู่ในระดับที� เหมาะสม รวมทั�งมีหน้าที� ดูแลและติัดตัามหน่วยงานภายในที� มี 
หน้าที� รับผิดชื้อบ ดำาเนินกิารทบทวนนโยบายต่ัางๆ อย่างน้อยปีีละคัรั�ง พร้อมเสนอแนะและแสดงคัวามเห็น  
เพ้�อให้คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารพิจารณ์าอนุมัติันโยบายเหล่านั�นในลำาดับต่ัอไปี
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นอกิจากินี�  คัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี� ยงยังมีหน้าที� ในกิารดูแลติัดตัามกิารดำาเนินกิารของคัณ์ะกิรรมกิาร 
ชุื้ดย่อย ซ่ึ่�งอยู่ภายใต้ัคัวามดูแลของคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี�ยง เช่ื้น คัณ์ะกิรรมกิารสินเช้ื้�อ คัณ์ะกิรรมกิาร 
หลักิปีระกัิน เป็ีนต้ัน

คณะกิรรมกิารบริห์ารสิำนทรัพย์และห์น้� สิำน
ทำาหน้าที� ในกิารบริหารคัวามเสี�ยงจากิคัวามเปีลี�ยนแปีลงของอัตัราดอกิเบี�ย คัวามเสี�ยงด้านสภาพคัล่อง รวมทั�ง 
จัดกิารสภาพคัล่องส่วนเกิินของธนาคัารให้มีปีระสิทธิภาพและสร้างผลตัอบแทนสูงสุด คัณ์ะกิรรมกิารบริหาร 
สินทรัพย์และหนี� สินยังคังมีหน้าที� ที� ได้รับมอบหมายจากิคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารในกิารดูแลคัวามเสี�ยงเฉพาะด้าน 
ที� เกีิ�ยวข้องกัิบราคัาผ่านอนุกิรรมกิารด้านราคัา

คณะกิรรมกิารตรวจสำอบ
ทำาหน้าที�สอบทานปีระสิทธิภาพและคัวามเพียงพอของกิระบวนกิารบริหารคัวามเสี� ยง ระบบคัวบคุัมภายใน  
ตัรวจสอบภายใน กิระบวนกิารดำาเนินงานและระบบรายงานทางกิารเงิน เพ้�อให้ได้ตัามมาตัรฐานและระเบียบ 
ปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ที� เกีิ�ยวข้องกัิบธุรกิิจสถาบันกิารเงิน

คณะเจ้าห์น้าท้�บริห์าร
ทำาหน้าที�กิำากัิบดูแลกิารดำาเนินงานและบริหารคัวามเสี� ยงให้เป็ีนไปีตัามนโยบาย กิลยุทธ์ แผนงาน กิฎเกิณ์ฑ์์ที�
เกีิ�ยวข้อง ด้วยอำานาจอนุมัติัที� ได้รับมอบหมายจากิคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร อาทิ อำ านาจกิารอนุมัติัค่ัาใช้ื้จ่าย
อำานาจตััดสินใจที� เกีิ�ยวข้องกัิบกิารบริหารงานของธนาคัาร โดยคัณ์ะเจ้าหน้าที�บริหารยังมีหน้าที� เสนอแนะและ 
ให้คัวามเห็นเกีิ�ยวกัิบนโยบายกิารบริหารคัวามเสี� ยงเพ้�อให้คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารพิจารณ์าอนุมัติั

3
กิารบริห์ารความเส้ำ� ยงและปัีจจัยความเส้ำ� ยงท้�สำำ าคัญ

ความเส้ำ� ยงด้ำานกิลยุทธ์ิ (Strategic Risk)
คัวามเสี� ยงด้านกิลยุทธ์ ค้ัอ คัวามเสี� ยงที� เกิิดจากิกิารกิำาหนดแผนกิลยุทธ์  แผนดำาเนินงาน และกิารนำาไปีปีฏิิบัติั 
ไม่เหมาะสมหร้อไม่สอดคัล้องกัิบปัีจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกิ อันส่งผลกิระทบต่ัอรายได้ เงินกิองทุน  
หร้อกิารดำารงอยู่ของกิลุ่มธุรกิิจทางกิารเงินของธนาคัาร

สำ าหรับกิารนำากิรอบกิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านกิลยุทธ์มาใช้ื้ในกิระบวนกิารจัดทำาแผนกิลยุทธ์มีองค์ัปีระกิอบ  
ได้แก่ิ 1) กิารจัดทำาแผนกิลยุทธ์ทั� งระยะยาวและระยะสั� น 2) กิารติัดตัามผลปีระกิอบกิารเปีรียบเทียบกัิบ 
แผนกิลยุทธ์ที�วางไว้ 3) กิารปีระเมินผลในภาพรวมโดยคัำาน่งถ่งปัีจจัยภายในและภายนอกิ 4) กิารปีรับเปีลี�ยน 
และแก้ิไขแผนกิลยุทธ์ เพ้�อให้สอดคัล้องตัามผลปีระกิอบกิารและสถานกิารณ์์ล่าสุด ตัลอดจนรายงานกิารบริหาร 
คัวามเสี� ยงด้านกิลยุทธ์เสนอต่ัอผู้บริหารและคัณ์ะกิรรมกิารที� เกีิ�ยวข้อง เพ้�อสร้างคัวามมั�นใจในกิารดำาเนินงาน 
ต่ัางๆ เป็ีนไปีตัามแผนกิลยุทธ์ที�วางไว้

ความเส้ำ� ยงด้ำานเครดิำต (Credit Risk)
คัวามเสี� ยงด้านเคัรดิตั หมายถ่ง คัวามเสี� ยงที� เกิิดจากิกิารที� ลูกิค้ัาหร้อคู่ัสัญญาไม่สามารถปีฏิิบัติัตัามเง้�อนไข
และข้อตักิลงตัามสัญญา ซ่ึ่�งอาจเป็ีนเพราะลูกิหนี�หร้อคู่ัสัญญาปีระสบปัีญหาทางกิารเงินหร้อจงใจไม่ปีฏิิบัติั
ตัามสัญญา ส่งผลให้เกิิดคัวามเสียหายต่ัอธนาคัาร โดยคัวามเสี� ยงด้านเคัรดิตัคัรอบคัลุมถ่งผลิตัภัณ์ฑ์์ทาง 
กิารเงินทุกิปีระเภท ทั�งธุรกิรรมที�อยู่บนงบดุล (On Balance Sheet) เช่ื้น เงินให้กู้ิย้ม เงินเบิกิเกิินบัญชีื้ ตัั�วเงิน
ตัลอดจนธุรกิรรมนอกิงบดุล (Off Balance Sheet) เช่ื้น หนังส้อสัญญาคัำ� าปีระกัินปีระเภทต่ัางๆ เป็ีนต้ัน
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ทั�งนี�  ธนาคัารมีคัวามมุ่งมั�นในกิารรักิษาสมดุลระหว่างกิารเติับโตัของสินเช้ื้�อและระดับคัวามเสี� ยงให้อยู่ในระดับ 
ที�ธนาคัารยอมรับได้ท่ามกิลางคัวามท้าทายจากิผลกิระทบของสภาวะเศรษฐกิิจทั�งภายในและภายนอกิปีระเทศ
ส่งผลให้ธนาคัารได้เพิ�มคัวามระมัดระวังในกิารบริหารคัวามเสี�ยง พร้อมทั�งยังคังดำาเนินกิารต่ัอเน้�องในกิารร่วมม้อ 
กัิบบรรษัทปีระกัินสินเช้ื้�ออุตัสาหกิรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ้�อบริหารคัวามเสี� ยงด้านเคัรดิตั

สำ าหรับหลักิกิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านเคัรดิตัที�สำ าคััญของธนาคัาร ปีระกิอบด้วย
• กิารกิำาหนดให้กิระบวนกิารด้านสินเช้ื้�อมีกิารถ่วงดุลอำานาจ (Check and Balance) โดยจัดโคัรงสร้าง 

องค์ักิรด้านกิารตัลาด กิารวิเคัราะห์คัวามเสี� ยง และผู้มีอำานาจอนุมัติัสินเช้ื้�อ ให้แยกิออกิจากิกัินอย่างชัื้ดเจน
• กิารกิำาหนดระดับอำานาจอนุมัติัให้เป็ีนไปีตัามระดับคัวามเสี� ยง (Risk-based Authority)
• กิารกิำาหนดหลักิเกิณ์ฑ์์เพ้�อใช้ื้เป็ีนมาตัรฐานในกิารอำานวยสินเช้ื้�อภายใต้ักิรอบโคัรงกิาร (Product Programme)  

ซ่ึ่�งคัรอบคัลุมถ่งคุัณ์สมบัติัลูกิค้ัาเป้ีาหมาย เง้�อนไข วงเงิน หลักิปีระกัิน เป็ีนต้ัน
• กิารกิำาหนดนโยบายในกิารรับหลักิปีระกัิน โดยแบ่งกิลุ่มทรัพย์สินที�จะรับเป็ีนหลักิปีระกัิน สภาพคัล่อง 

และอัตัรากิารรับหลักิปีระกัินที� เหมาะสม

กิารบริห์ารความเส้ำ� ยงด้ำานเครดิำต–กิารรายงาน
หน่วยงานบริหารคัวามเสี� ยงด้านเคัรดิตัรับผิดชื้อบกิารนำาเสนอรายงาน Risk Dashboard ต่ัอคัณ์ะกิรรมกิาร 
บริหารคัวามเสี� ยงและคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารอย่างสมำ� าเสมอ โดยรายงานดังกิล่าวจะกิำาหนดตััวชีื้� วัด (Risk  
Indicators) ที�สำ าคััญ และมีกิารกิำาหนดจุด Trigger ในแต่ัละตััวชีื้� วัด พร้อมทั�งมีกิารกิำาหนดแผน Action Plan  
เม้�อตััวชีื้� วัดตััวใดตััวหน่� งถ่งจุด Trigger

รายงาน Risk Dashboard จะมีตััวชีื้� วัดที� บ่งชีื้� คุัณ์ภาพของสินทรัพย์ เช่ื้น โคัรงสร้างและคุัณ์ภาพของสินทรัพย์  
กิารกิระจุกิตััวด้านเคัรดิตั คัวามเพียงพอของเงินกัินสำ ารองค่ัาเผ้�อหนี�สงสัยจะสูญ เป็ีนต้ัน รวมถ่งกิารรายงาน 
ผลกิารปีระเมินปีระสิทธิภาพเคัร้�องม้อบริหารคัวามเสี� ยง กิารทดสอบภาวะวิกิฤตัคัวามเสี� ยงด้านเคัรดิตั  
(Stress Test) เพ้�อปีระเมินผลกิระทบที� มีต่ัอเงินกิองทุน เป็ีนต้ัน

ความเส้ำ� ยงด้ำานสำภาพคล่อง (Liquidity Risk)
คัวามเสี� ยงด้านสภาพคัล่อง หมายถ่ง คัวามเสี� ยงที�ธนาคัารอาจไม่สามารถชื้ำาระเงินตัามภาระผูกิพันเม้�อถ่ง 
กิำาหนด เน้�องจากิไม่สามารถเปีลี�ยนสินทรัพย์เป็ีนเงินสดได้ หร้อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หร้อสามารถ 
จัดหาเงินทุนได้แต่ัด้วยต้ันทุนที� สูงเกิินกิว่าที�จะยอมรับได้ ซ่ึ่�งอาจส่งผลกิระทบต่ัอรายได้และเงินกิองทุนของ 
ธนาคัารทั�งในปัีจจุบันและอนาคัตั

ธนาคัารนำาหลักิเกิณ์ฑ์์กิารดำารงสินทรัพย์สภาพคัล่อง เพ้�อรองรับกิระแสเงินสดที�อาจไหลออกิในภาวะวิกิฤตั 
ทั�ง Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เพ้�อบริหารคัวามเสี� ยงด้าน
สภาพคัล่อง อีกิทั�งธนาคัารยังคังดำาเนินกิารอย่างต่ัอเน้�องในกิารจัดทำารายงาน Liquidity Risk Dashboard 
ที� มีกิารกิำาหนดตััวชีื้� วัด Risk Indicator และจุด Trigger สำ าหรับกิารติัดตัามคัวามเสี� ยงด้านสภาพคัล่องในแต่ัละ 
Risk Indicator จะมีกิารจัดทำาแผน Action Plan ในกิรณี์ที� ตััวชีื้� วัดได้ถ่งจุด Trigger ด้วย รายงานดังกิล่าว 
จะนำ าเสนอให้กัิบคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี� ยงและคัณ์ะกิรรมกิารบริหารอย่างสมำ� าเสมอ

นอกิจากินั�น นโยบายกิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านสภาพคัล่องของธนาคัารยังคังมุ่งเน้นกิารลงทุนในสินทรัพย์ 
ที� มีคุัณ์ภาพและกิระจายคัวามเสี� ยงอย่างเหมาะสม ทั� งในส่วนของสินทรัพย์สภาพคัล่องและแหล่งเงินทุน 
ในส่วนกิระบวนกิารบริหารคัวามเสี�ยง ธนาคัารกิำาหนดให้มีกิารจัดระดับเต้ัอนภัยด้านสภาพคัล่อง (Management  
Action Triggers) เพ้�อเป็ีนเคัร้�องม้อในกิารส่งสัญญาณ์ให้กัิบผู้บริหาร โดยบริหารคัวบคู่ักัิบระบบเต้ัอนภัย 
ล่วงหน้า (Early Warning System) พร้อมทั�งได้จัดให้มีแผนรองรับเหตุัฉุกิเฉินด้านสภาพคัล่อง (Contingency  
Funding Plan) เพ้�อกิำาหนดขั�นตัอนและเพิ�มปีระสิทธิภาพในกิารบริหารเม้�อเกิิดภาวะวิกิฤตัในตัลาด ซ่ึ่�งมีผลต่ัอ 
สภาพคัล่องของธนาคัาร 
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ยิ� งไปีกิว่านั� นธนาคัารยังได้กิำาหนดให้มีตััวบ่งชีื้�คัวามผิดปีกิติัของสภาพคัล่องทางกิารเงินในระดับสัญญาณ์ 
เต้ัอนภัยและระดับเพดานคัวามเสี� ยง โดยกิารกิำาหนดเพดานคัวามเสี� ยงสภาพคัล่อง (Liquidity Risk Limits)  
ที�คัรอบคัลุมทั�งกิรณี์สถานกิารณ์์ปีกิติั (Behavioral Scenario) และสถานกิารณ์์ฉุกิเฉิน (Stress Scenario)  
เพ้�อสะท้อนสภาวะตัลาดและสถานะของธนาคัารในปัีจจุบัน รวมทั�งสามารถคัวบคุัมคัวามเสี� ยงด้านสภาพคัล่อง 
ได้ทันต่ัอเหตุักิารณ์์ที� มีกิารเปีลี�ยนแปีลง

นอกิจากินี�  ธนาคัารได้จัดทำาแผนรองรับเหตุัฉุกิเฉินเพ้�อกิารบริหารสภาพคัล่องเพ้�อรองรับภาวะวิกิฤตัจากิ
สภาพคัล่องทั�วไปีและภาวะวิกิฤตัที� ไม่มีสัญญาณ์เต้ัอนภัยล่วงหน้า รวมทั�งแผนล่วงหน้ารองรับกิารเสริมสร้าง 
คัวามมั�นคังและแก้ิไขปัีญหา (Recovery Plan) โดยกิำาหนดสมมติัฐานที�อาจได้รับผลกิระทบจากิกิารถอนเงินฝากิ 
ของผู้ฝากิเงินในระดับต่ัางๆ กิำาหนดวิธีกิารรองรับปัีญหาสภาพคัล่อง พร้อมกิำาหนดรายละเอียดกิารปีฏิิบัติังาน 
และผู้รับผิดชื้อบในกิรณี์เกิิดภาวะวิกิฤตัข่�นอย่างชัื้ดเจน

ความเส้ำ� ยงด้ำานกิารเปีล้�ยนแปีลงของราคา (Market Risk)
คัวามเสี� ยงด้านกิารเปีลี�ยนแปีลงของราคัา หมายถ่ง คัวามเสี� ยงที� เกิิดจากิกิารเคัล้�อนไหวของอัตัราดอกิเบี�ย  
อัตัราแลกิเปีลี�ยน และราคัาตัราสารในตัลาดเงินและตัลาดทุนที� มีผลกิระทบในทางลบต่ัอรายได้และเงินกิองทุน 
ของธนาคัาร

หากิพิจารณ์าตัามธุรกิรรมของธนาคัารในฐานะธนาคัารเพ้�อรายย่อย ซ่ึ่�งไม่มีนโยบายในกิารทำาธุรกิรรมบัญชีื้
เพ้�อกิารค้ัา ธนาคัารจะมีคัวามเสี� ยงด้านตัลาดจากิธุรกิรรมในบัญชีื้เพ้�อกิารธนาคัารที�มาจากิกิารเปีลี�ยนแปีลง
ของอัตัราดอกิเบี�ยและราคัาตัราสารในระดับค่ัอนข้างตัำ�า รวมถ่งสินเช้ื้�อและเงินฝากิของธนาคัารมีกิารกิระจาย 
อายุคัรบกิำาหนดที� เหมาะสม ในส่วนของเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็ีนกิารลงทุนในตัราสารหนี� รัฐบาลและรัฐวิสาหกิิจ  
เพ้�อใช้ื้ในกิารดำารงสภาพคัล่องตัามกิฎหมาย รวมทั�งมีกิารบริหารจัดกิารที� ดีอย่างใกิล้ชิื้ด

ในกิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านกิารเปีลี�ยนแปีลงของราคัา ธนาคัารกิำาหนดนโยบายในกิารทำาธุรกิรรมในบัญชีื้เพ้�อ
กิารธนาคัาร รวมทั�งนโยบายในกิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านสภาพคัล่อง โดยมีคัณ์ะกิรรมกิารบริหาร คัณ์ะกิรรมกิาร
บริหารสินทรัพย์และหนี� สิน (ALCO) และคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี� ยง รับผิดชื้อบในกิารกิำาหนดนโยบาย 
กิารทำาธุรกิรรม กิารบริหารคัวามเสี�ยง และติัดตัามดูแลคัวามเสี�ยงเป็ีนรายเด้อนอย่างสมำ�าเสมอ โดยมีกิารคัวบคุัม
คัวามเสี� ยง ด้วยกิารกิำาหนดเพดานคัวามเสี� ยงและระดับสัญญาณ์เต้ัอนภัย

นอกิจากินี�  ธนาคัารยังได้จัดทำารายงาน Repricing Gap เพ้�อใช้ื้ในกิารติัดตัามคัวามเสี� ยงด้านอัตัราดอกิเบี�ย 
และปีระเมินคัวามอ่อนไหวต่ัอรายได้ดอกิเบี�ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เด้อน 
ข้างหน้า ภายใต้ัสมมติัฐานกิารเปีลี�ยนแปีลงของอัตัราดอกิเบี�ยร้อยละ 1-2 ของรายกิารสินทรัพย์และหนี� สิน 
ทุกิปีระเภทตัามระยะเวลา อีกิทั�งยังมีกิารจำาลองสถานกิารณ์์กิารปีรับเพิ�มหร้อลดอัตัราดอกิเบี�ย เพ้�อบริหาร 
รายได้ดอกิเบี�ยสุทธิให้มีเสถียรภาพ ไม่ว่าทิศทางดอกิเบี�ยจะเพิ�มข่�นหร้อลดลง

ความเส้ำ� ยงด้ำานกิารดำำาเนินงาน (Operation Risk)
คัวามเสี� ยงด้านกิารดำาเนินงาน หมายถ่ง คัวามเสี� ยงที�จะเกิิดคัวามเสียหายอันเน้� องมาจากิคัวามไม่เพียงพอ  
หร้อคัวามบกิพร่องของกิระบวนกิารปีฏิิบัติังานภายใน บุคัลากิร ระบบงานหร้อระบบเทคัโนโลยีสารสนเทศ  
และเหตุักิารณ์์หร้อปัีจจัยภายนอกิ ซ่ึ่� งอาจส่งผลกิระทบต่ัอรายได้จากิกิารดำาเนินงานและเงินกิองทุนของ 
ธนาคัาร รวมถ่งคัวามเสี� ยงด้านกิฎหมาย เช่ื้น คัวามเสี� ยงต่ัอกิารถูกิฟ้้องร้องหร้อถูกิดำาเนินคัดีตัามกิฎหมาย  
ถูกิทางกิารเปีรียบเทียบปีรับ เป็ีนต้ัน

ธนาคัารดำาเนินแผนงานในกิารปีรับปีรุงกิระบวนกิารทำางาน กิารนำาระบบใหม่มาใช้ื้ เพ้�อรองรับกิฎหมายคุ้ัมคัรอง 
ข้อมูลส่วนบุคัคัลที� มีผลบังคัับใช้ื้ในปีี 2563 นี�  ซ่ึ่� งธนาคัารได้วางแผนงาน รวมถ่งกิารจัดตัั� งคัณ์ะทำางาน 
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ที� รับผิดชื้อบเร้�องนี� โดยตัรง มีกิารจ้างที�ปีร่กิษาที� มีคัวามรู้คัวามสามารถโดยตัรงเพ้�อเตัรียมคัวามพร้อมให้กัิบ
ธนาคัาร 

นอกิจากินั�น ธนาคัารยังคังดำาเนินกิารอย่างต่ัอเน้�องในกิารจัดทำารายงาน Operation Risk Dashboard เช่ื้นเดียว 
กัิบรายงานคัวามเสี� ยงด้านอ้� นๆ ซ่ึ่� งรายงานดังกิล่าวมีกิารนำาเสนอต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี� ยง 
และคัณ์ะกิรรมกิารบริหารอย่างสมำ� าเสมอ นอกิเหน้อจากิรายงาน Operation Risk Dashboard ธนาคัาร 
ยังคังแนวทางในกิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านปีฏิิบัติักิารด้วยเคัร้�องม้อต่ัางๆ ดังนี�

• กิารปีระเมินคัวามเสี� ยงและกิารคัวบคุัมด้วยตันเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA)  
เป็ีนเคัร้�องม้อที� ให้ทุกิหน่วยงานนำาไปีใช้ื้ในกิารระบุ ปีระเมินคัวามเสี� ยง และปีระเมินปีระสิทธิภาพของ 
กิารคัวบคุัมคัวามเสี� ยงของตันเอง เพ้�อให้มีกิารกิำาหนดมาตัรกิารคัวบคุัมคัวามเสี� ยงที� เหมาะสมและเพียงพอ 
ภายในหน่วยงาน

• กิารจัดทำาดัชื้นีชีื้� วัดคัวามเสี� ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เป็ีนเคัร้�องม้อที� ให้ทุกิหน่วยงานใช้ื้ 
ในกิารติัดตัามคัวามเสี� ยง (Risk Monitoring) และรายงานคัวามเสี� ยง (Risk Reporting) โดย KRIs จะทำา 
หน้าที� เป็ีนสัญญาณ์เต้ัอนภัยล่วงหน้า (Early Warning Signal) ที� จะช่ื้วยให้หน่วยงานทราบถ่งระดับ 
คัวามเสี� ยงที� มีอยู่ในช่ื้วงเวลาหน่� ง โดยอาศัยตััวชีื้� วัดที�หน่วยงานกิำาหนดข่�น ซ่ึ่�งจะนำาไปีสู่กิารค้ันหาสาเหตุั
เพ้�อป้ีองกัินและ/หร้อแก้ิไข รวมถ่งชีื้� โอกิาสที�จะเกิิดคัวามเสี� ยงในอนาคัตั เพ้�อให้ธนาคัารสามารถปีรับตััว
และป้ีองกัินคัวามเสี� ยงได้ก่ิอนที�คัวามเสี� ยงเหล่านั�นจะเกิิดข่�นจริงและส่งผลเสียต่ัอธนาคัาร

• กิารจัดกิารข้อมูลคัวามเสียหายและเหตุักิารณ์์ผิดปีกิติัที� เกิิดจากิคัวามเสี� ยงด้านปีฏิิบัติักิาร (Incident  
and Loss Management: ILM) โดยกิารกิำากัิบดูแล ติัดตัาม ตัลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานต่ัางๆ  
รายงานคัวามเสียหายและเหตุักิารณ์์ผิดปีกิติัที� เกิิดจากิคัวามเสี� ยงด้านปีฏิิบัติักิารให้เป็ีนไปีตัามขั�นตัอน 
ที�กิำาหนดอย่างถูกิต้ัอง คัรบถ้วน และทันเวลา ซ่ึ่�งจะสามารถลดผลกิระทบจากิคัวามเสียหายที� มีต่ัอกิารดำาเนิน 
ธุรกิิจของธนาคัาร รวมทั�งมีกิารนำาข้อมูลจากิกิารรายงานมาใช้ื้ในกิารบริหารจัดกิารคัวามเสี� ยงด้านปีฏิิบัติักิาร 
ให้มีปีระสิทธิภาพยิ�งข่�น

กิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านปีฏิิบัติักิารยังคังคัรอบคัลุมถ่งคัวามเสี� ยงที� เกิิดจากิปัีจจัยภายนอกิที� ธนาคัาร 
ไม่สามารถคัวบคุัมได้ ธนาคัารมีกิารจัดทำาแผนรองรับกิารดำาเนินธุรกิิจอย่างต่ัอเน้�อง (BCP) ให้คัรอบคัลุมทั�ง 
ในส่วนของสำ านักิงานใหญ่และสาขาของธนาคัาร รวมทั�งมีกิารทบทวนปีรับปีรุงแผนรองรับกิารดำาเนินธุรกิิจ 
ให้มีปีระสิทธิภาพมากิข่�นอย่างต่ัอเน้�อง เพ้�อให้สามารถรองรับเหตุักิารณ์์ฉุกิเฉินต่ัางๆ ที�อาจเกิิดข่�นในหลายรูปีแบบ 
และมีระดับคัวามรุนแรงที� เพิ�มมากิข่�น 

ตัลอดจนกิารกิำาหนดศูนย์ปีฏิิบัติังานสำ ารองเพิ�มข่�นเพ้�อคัวามคัล่องตััวในกิารบริหารจัดกิารและมั�นใจได้ว่า 
ในกิรณี์ที� เกิิดเหตุัฉุกิเฉิน ธนาคัารจะยังสามารถให้บริกิารแก่ิลูกิค้ัาหร้อคู่ัค้ัาของธนาคัารได้อย่างต่ัอเน้�อง หร้อ
อย่างน้อยดำาเนินกิารได้ใกิล้เคีัยงกัิบภาวะปีกิติั หร้อกิลับสู่กิารดำาเนินกิารปีกิติัภายในเวลาที� เหมาะสม ซ่ึ่�งธนาคัาร 
มีกิารทดสอบและทบทวนแผนดังกิล่าวอย่างสมำ� าเสมอเพ้�อให้นำ าไปีใช้ื้ปีฏิิบัติัได้จริงและมีปีระสิทธิภาพ

ความเส้ำ� ยงด้ำานกิารปีฏิิบัติตามกิฎเกิณฑ์์ (Compliance Risk)
คัวามเสี� ยงด้านกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ ค้ัอ คัวามเสี� ยงอันเน้� องมาจากิกิารปีฏิิบัติัที� ไม่เป็ีนไปีตัามกิฎหมาย  
กิฎเกิณ์ฑ์์ ข้อบังคัับ มาตัรฐาน และแนวปีฏิิบัติัที� บังคัับใช้ื้กัิบธุรกิรรมต่ัางๆ ของธนาคัาร ซ่ึ่�งอาจทำาให้เกิิด 
คัวามเสียหายทางกิารเงิน คัวามเสียหายต่ัอช้ื้�อเสียง หร้อกิารถูกิทางกิารเข้าแทรกิแซึ่ง

ธนาคัารมีหน้าที� ต้ัองปีฏิิบัติัตัามกิฎหมายและกิฎเกิณ์ฑ์์ของทางกิารและหน่วยงานกิำากัิบดูแล อาทิ พระราชื้บัญญัติั 
ธุรกิิจสถาบันกิารเงิน พระราชื้บัญญัติัหลักิทรัพย์และตัลาดหลักิทรัพย์ พระราชื้บัญญัติัป้ีองกัินและปีราบปีราม 
กิารฟ้อกิเงิน พระราชื้บัญญัติัป้ีองกัินและปีราบปีรามกิารสนับสนุนทางกิารเงินแก่ิกิารก่ิอกิารร้ายและกิารแพร่ขยาย 
อาวุธที�มีอานุภาพทำาลายล้างสูง พระราชื้บัญญัติัคุ้ัมคัรองข้อมูลส่วนบุคัคัล รวมถ่งปีระกิาศและกิฎเกิณ์ฑ์์ที�เกีิ�ยวข้อง
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ธนาคัารมีหน่วยงานกิำากัิบกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ มีหน้าที� รับผิดชื้อบในกิารให้คัำาแนะนำา คัำาปีร่กิษา เกีิ�ยวกัิบ 
กิฎหมาย กิฎเกิณ์ฑ์์ และพัฒนาระบบกิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ ซ่ึ่�งรวมถ่งกิารระบุ 
และปีระเมินคัวามเสี� ยง และกิารสอบทานกิารปีฏิิบัติังานให้เป็ีนไปีตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ โดยมีกิารรายงานผลต่ัอผู้บริหาร 
และคัณ์ะกิรรมกิารกิำากัิบคัวามเสี� ยงอย่างสมำ� าเสมอ

ความเส้ำ� ยงด้ำานความไม่แน่นอนของสำภาวะเศรษฐกิิจ (Economy Risk)
ท่ามกิลางสภาพเศรษฐกิิจโดยรวมของปีระเทศในปีี 2563 ที� มีสัญญาณ์กิารฟ้้� นตััวจากิกิารขยายตััวอย่าง 
ค่ัอยเป็ีนค่ัอยไปี ส่งผลกิระทบให้กิลุ่มลูกิค้ัาผู้ปีระกิอบกิารรายเล็กิและรายย่อยซ่ึ่�งเป็ีนกิลุ่มลูกิค้ัาหลักิของธนาคัาร 
มีคัวามสามารถในกิารชื้ำาระหนี� ที� ด้อยลง ด้วยเหตุันี� ธนาคัารจ่งตัระหนักิถ่งคัวามเสี� ยงด้านคัวามไม่แน่นอน 
ของสภาวะเศรษฐกิิจ

แผนกิำากัิบดูแลคัวามเสี� ยงของธนาคัารยังคังมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างคัวามแข็งแกิร่งให้กัิบระบบบริหารคัวามเสี� ยง 
ในด้านต่ัางๆ อย่างเหมาะสมและคัรอบคัลุมทุกิด้าน รวมทั� งตัอบสนองคัวามท้าทายของคุัณ์ภาพสินเช้ื้�อ 
และแผนธุรกิิจ ในกิารบริหารคัวามเสี� ยงดังกิล่าวธนาคัารได้ดำาเนินกิารสอบทานคุัณ์ภาพสินเช้ื้�อของลูกิค้ัา 
ทั�งในระดับรายลูกิค้ัา รายอุตัสาหกิรรม และรายพอร์ตัโฟ้ลิโอ เพ้�อให้สามารถเจาะจงลูกิค้ัาเฉพาะบุคัคัลที� มีแนวโน้ม 
ได้รับผลกิระทบและมีแนวโน้มไม่สามารถจัดกิารกัิบผลกิระทบทางเศรษฐกิิจได้ เพ้�อหามาตัรกิารในกิารช่ื้วยเหล้อ 
ได้ทันท่วงที

ขณ์ะเดียวกัินในภาพรวมธนาคัารยังได้ดำาเนินกิารทดสอบคัวามสามารถในกิารจัดกิารผลกิระทบในสภาวะวิกิฤตั  
(Stress Test) เพ้�อให้ทราบถ่งคัวามแข็งแกิร่งของระดับเงินทุน ระดับเงินสำ ารองค่ัาเผ้�อหนี� สงสัยจะสูญ  
ซ่ึ่�งกิระบวนกิารดังกิล่าวถ้อเป็ีนส่วนหน่� งของกิระบวนกิารทดสอบที�ธนาคัารแห่งปีระเทศไทยกิำาหนดให้ธนาคัาร 
ต้ัองปีฏิิบัติัตัาม

ความเส้ำ� ยงด้ำานความปีลอดำภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk) 
คัวามเสี�ยงด้านคัวามปีลอดภัยทางไซึ่เบอร์เป็ีนภัยคุักิคัามที�มาพร้อมกัิบคัวามก้ิาวหน้าทางเทคัโนโลยีที�ตัอบสนอง 
ได้ทุกิที� ทุกิเวลา ผ่านเคัร้อข่ายอิเล็กิทรอนิกิส์ที� มีคัวามซัึ่บซ้ึ่อนและหลากิหลาย ซ่ึ่�งกิารเข้าถ่งเทคัโนโลยีดังกิล่าว 
ไม่มีข้อจำากัิดในด้านช่ื้องทางกิารเข้าถ่ง ด้วยวิธีกิารหร้อเทคัโนโลยีที�หลากิหลาย เช่ื้น Mobile Application,  
Omni-channel เป็ีนต้ัน ซ่ึ่�งปีรากิฏิกิารณ์์ดังกิล่าวได้รับแรงหนุนจากิพฤติักิรรมผู้บริโภคัที� มีคัวามต้ัองกิาร 
กิารเข้าถ่งได้ทุกิที� ทุกิเวลา ส่งผลให้เกิิดช่ื้องโหว่และคัวามไม่ปีลอดภัยทางไซึ่เบอร์ เม้�อช่ื้องทางในกิารเข้าถ่ง 
มีมากิมายหลากิหลาย ย่อมทำาให้ช่ื้องโหว่และคัวามเสี� ยงเพิ�มข่�นเป็ีนเงาตัามตััว

สำ าหรับแผนกิารกิำากัิบดูแลคัวามเสี� ยงด้านคัวามปีลอดภัยทางไซึ่เบอร์ ค้ัอกิารนำาแผนงาน Cyber Resilience  
Management Framework ที�ธนาคัารแห่งปีระเทศไทยแนะนำามาปีรับใช้ื้กัิบธนาคัาร โดยแผนงานปีระกิอบไปีด้วย
1) กิารกิำาหนดแนวนโยบาย (Governance) จากิส่วนงานกิารกิำาหนดนโยบาย รวมถ่งกิารแจ้งให้หน่วยงาน 

บริหารดังกิล่าวทราบถ่งสถานะของโคัรงกิาร
2) กิารปีระเมินคัวามเสี� ยง (Risk Identification) ทั�งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซึ่อฟ้ต์ัแวร์ และข้อมูลดาต้ัาเบส 

ซ่ึ่� งจะปีระเมินคัวามเสี� ยงในทุกิช่ื้วงเวลา แม้แต่ัในกิรณี์ที� หมดอายุกิารใช้ื้งานแล้ว (End of Life or  
End of Support)

3) กิารป้ีองกัินและกิารตัรวจสอบ (Protect & Detection) กิารตัรวจสอบติัดตัาม ทั�งโคัรงสร้างสถาปัีตัยกิรรม  
เคัร้�องม้อต่ัางๆ กิารตัรวจสอบก่ิอนกิารนำาเทคัโนโลยีหร้อเคัร้�องม้อใหม่มาใช้ื้

4) กิารตัอบสนองและแผนฟ้้� นฟู้ (Response & Recovery) แผนกิารบริหารจัดกิารเม้� อเกิิดเหตุั 
หร้อกิรณี์ฉุกิเฉิน

5) กิารจัดกิารผู้ให้บริกิารภายนอกิ (Third-Party Management) กิารขยายขอบเขตั Cyber Resilience  
Management Framework ไปียังผู้ให้บริกิารภายนอกิได้จัดทำาในระดับมาตัรฐานเดียวกัิน
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4
กิารดำำารงเงินกิองทุน

ธนาคัารให้คัวามสำ าคััญกัิบกิารบริหารคัวามเสี� ยงและกิารบริหารเงินกิองทุน เพ้�อให้มีระดับเงินกิองทุนที� มี 
คัวามเหมาะสม เพียงพอที�จะสนับสนุนกิลยุทธ์ทางธุรกิิจและกิารขยายธุรกิิจ รวมทั�งเพ้�อปีฏิิบัติัตัามหลักิเกิณ์ฑ์์ 
ของทางกิาร โดยธนาคัารมีกิารปีระเมินคัวามเพียงพอของเงินกิองทุนภายใต้ัสถานกิารณ์์สมมติัต่ัางๆ ทั�งใน 
ภาวะปีกิติัและภาวะวิกิฤตัอย่างสมำ� าเสมอ เพ้�อปีระกิอบกิารวางแผนกิารดำาเนินงานด้านเงินกิองทุนตัาม 
คัวามเหมาะสม ธนาคัารมีกิระบวนกิารบริหารเงินกิองทุนที�สอดคัล้องกัิบแผนกิลยุทธ์ แผนธุรกิิจของธนาคัาร
รวมทั� งมีกิระบวนกิารปีระเมิน ติัดตัาม และรายงานคัวามเพียงพอของเงินกิองทุนอย่างสมำ� าเสมอต่ัอ 
คัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดต่ัางๆ เพ้�อให้กิารบริหารจัดกิารเงินกิองทุนเป็ีนไปีอย่างมีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผล

ตัารางที�  1  เงินกิองทุนและอัตัราส่วนเงินกิองทุนต่ัอสินทรัพย์เสี� ยง

ล้านบาท

31 ธัินวาคม 

2563

31 ธันวาคัม 

2562

เงินกิองทุนชัื้�นที�  1  7,235.91  6,115.50 

เงินกิองทุนชัื้�นที�  2  621.95  478.20 

เงินกิองทุนทั�งสิ� น  7,857.86  6,593.70 

อัตัราส่วนเงินกิองทุนทั�งสิ� นต่ัอสินทรัพย์เสี� ยง  13.21  14.34 

 
ภายใต้ัหลักิเกิณ์ฑ์์ Basel III  ธนาคัารแห่งปีระเทศไทยกิำาหนดให้ธนาคัารต้ัองดำารงเงินกิองทุนขั� นตัำ� า 
ตัามหลักิเกิณ์ฑ์์ของ Basel III  Pillar 1 เพ้�อรองรับสินทรัพย์เสี� ยง 3 ปีระเภท ได้แก่ิ คัวามเสี� ยงด้านเคัรดิตั  
คัวามเสี� ยงด้านตัลาด และคัวามเสี� ยงด้านปีฏิิบัติักิาร และดำารงอัตัราส่วนเงินกิองทุนขั� นตัำ� าร้อยละ 8.5  
รวมเงินกิองทุนส่วนเพิ�มในส่วนของ Conservation Buffer ร้อยละ 2.5 รวมเท่ากัิบร้อยละ 11 โดย 
ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 ธนาคัารมีอัตัราส่วนเงินกิองทุนทั�งสิ� นต่ัอสินทรัพย์เสี� ยงเท่ากัิบร้อยละ 13.21  
ซ่ึ่�งสูงกิว่าอัตัราส่วนขั�นตัำ� าที�ธนาคัารแห่งปีระเทศไทยกิำาหนดไว้ที� ร้อยละ 11

นอกิจากิเงินกิองทุน ธนาคัารยังคังเสริมสร้างคัวามแข็งแกิร่งทางกิารเงินจากินโยบายกัินเงินสำ ารอง 
จากิกิารบริหารจัดกิาร (Management Overlay) เพ้�อรองรับสถานกิารณ์์ที� ส่งผลกิระทบต่ัอเศรษฐกิิจไทย  
ซ่ึ่�งรวมถ่งสถานกิารณ์์ COVID-19 เพิ�มเติัมจากิเงินสำ ารองตัามโมเดลผลขาดทุนด้านเคัรดิตัที�คัาดว่าจะเกิิดข่�น  
(Expected Credit Loss Model) ด้วย ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 ธนาคัารมีเงินสำ ารองส่วนเกิินจากิ 
กิารบริหารจัดกิารทั�งสิ� น 894.7 ล้านบาท

ตัารางที�  2 เงินสำ ารองตัามเกิณ์ฑ์์และสำ ารองส่วนเกิิน

ล้านบาท

31 ธัินวาคม 

2563

31 ธันวาคัม 

2562

เงินสำ ารองตัามเกิณ์ฑ์์  2,713.9  1,671.3 

เงินสำ ารองส่วนเกิิน  894.7  1,040.9 

รวม เงินสำ ารองทั�งหมด  3,608.6  2,712.2 
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คัณ์ะกิรรมกิารสรรหาและกิำาหนดค่ัาตัอบแทนของธนาคัาร ปีระกิอบด้วย นายจำานงค์ั วัฒนเกิส (กิรรมกิารอิสระ)  
เป็ีนปีระธานกิรรมกิารสรรหาและกิำาหนดค่ัาตัอบแทน Mr. Stephen Tirador Briones (กิรรมกิารอิสระ) และ  
Mr. Gaurav Malik (กิรรมกิารที� ไม่เป็ีนผู้บริหาร) เพ้�อสนับสนุนกิารปีฏิิบัติังานของคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร 
ตัามแนวทางของธนาคัารแห่งปีระเทศไทย กิฎระเบียบทางกิาร และกิฎหมายอ้�นที� เกีิ�ยวข้อง

ในปีี 2563 คัณ์ะกิรรมกิารสรรหาและกิำาหนดค่ัาตัอบแทน มีกิารปีระชุื้มรวมทั�งสิ� น 4 คัรั�ง เพ้�อปีฏิิบัติัหน้าที�ตัาม 
ขอบเขตัคัวามรับผิดชื้อบที�กิำาหนด สรุปีสาระสำ าคััญได้ ดังนี�

ด้ำานกิารสำรรห์า
1) พิจารณ์ากิลั�นกิรองรายช้ื้�อผู้จะดำารงตัำาแหน่งกิรรมกิารธนาคัาร เพ้�อแทนกิรรมกิารที� ต้ัองออกิตัามวาระ 

ปีระจำาปีี และเสนอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารพิจารณ์าให้คัวามเห็นชื้อบก่ิอนที�จะขออนุญาตัต่ัอธนาคัาร 
แห่งปีระเทศไทย 

2) พิจารณ์ากิารสรรหาบุคัลากิรเพ้�อดำารงตัำาแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้ช่ื้วยกิรรมกิารผู้จัดกิาร หร้อช้ื้�อตัำาแหน่งอ้�น 
ที� มีระดับเทียบเท่า โดยพิจารณ์าจากิคุัณ์สมบัติั คัวามรู้ ปีระสบกิารณ์์ และคัวามสามารถ รวมทั�งพิจารณ์า 
คัวามเหมาะสมของอัตัราผลตัอบแทนให้เหมาะสมกัิบงานที�มอบหมาย และสามารถแข่งขันกัิบอุตัสาหกิรรมได้

3) พิจารณ์าและให้คัำาแนะนำาแผนส้บทอดตัำาแหน่งงาน (Succession Plan) ในตัำาแหน่งงานหลักิของธนาคัาร  
เพ้�อให้กิารดำาเนินธุรกิิจสอดคัล้องกัิบแผนกิลยุทธ์องค์ักิร

ด้ำานกิารพิจารณาค่าตอบแทน
1) พิจารณ์านำาเสนอค่ัาตัอบแทนที� เป็ีนธรรม สอดคัล้องกัิบหน้าที�คัวามรับผิดชื้อบ ผลปีระกิอบกิารหร้อ 

สถานะทางกิารเงินของธนาคัาร และเป็ีนไปีตัามหลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารที� ดี ให้กัิบคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร 
และคัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดย่อยที� คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารแต่ังตัั� ง ก่ิอนเสนอต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร 
และที�ปีระชุื้มผู้ถ้อหุ้นเพ้�อพิจารณ์าอนุมัติั 

2) พิจารณ์าแนวทางกิารจ่ายผลตัอบแทน (โบนัส) ปีระจำาปีี 2563 แก่ิพนักิงาน โดยกิำาหนดให้พิจารณ์า 
จากิ Corporate KPIs เป็ีนหลักิ เพ้�อนำ าเสนอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารพิจารณ์าอนุมัติั

3) พิจารณ์าแนวทางปีระเมินผลกิารปีฏิิบัติังานและกิารจ่ายผลตัอบแทนปีระธานเจ้าหน้าที� บริหาร  
กิรรมกิารผู้จัดกิาร และกิรรมกิารที� มีอำ านาจจัดกิาร ปีระจำาปีี 2563 เพ้�อนำ าเสนอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร 
พิจารณ์าอนุมัติั

ด้ำานอ่�นๆ 
พิจารณ์า กิลั�นกิรอง และให้คัำาแนะนำาแนวทางกิารปีรับโคัรงสร้างองค์ักิร เพ้�อให้สอดคัล้องกัิบกิลยุทธ์องค์ักิร

นายจำานงค์ วัฒนเกิสำ
ปีระธานกิรรมกิารสรรหาและกิำาหนดค่ัาตัอบแทน

ร�ยง�นคำณะกรรมก�รสรรห์�
และกำ�ห์นดคำ่�ตอบแทน
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จำานวนทุนจดำทะเบ้ยนและทุนช้ำาระแล้ว
ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 ธนาคัารมีทุนจดทะเบียนจำานวน 5,156,250,000 บาท แบ่งเป็ีนหุ้นสามัญจำานวน  
515,625,000 หุ้น มูลค่ัาที�ตัราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็ีนทุนจดทะเบียนชื้ำาระแล้วจำานวน 5,000,000,000 บาท  
แบ่งเป็ีนหุ้นสามัญจำานวน 500,000,000 หุ้น

ใบสำำ าคัญแสำดำงสิำทธิิ
ธนาคัารมีกิารออกิใบสำ าคััญแสดงสิทธิซ้ึ่�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของธนาคัาร จำานวน 15,625,000 หน่วย

นโยบายกิารจ่ายเงินปัีนผล
กิารจ่ายเงินปัีนผลของธนาคัารต้ัองเป็ีนไปีตัามปีระกิาศของธนาคัารแห่งปีระเทศไทย และตัามที�กิฎหมายและ
ข้อบังคัับธนาคัารไทยเคัรดิตั เพ้�อรายย่อย จำากัิด (มหาชื้น) กิำาหนดเร้�องกิารจ่ายเงินปัีนผลของธนาคัารไว้ ดังนี�

“ข้อ 48. กิารจ่ายเงินปัีนผลจากิเงินปีระเภทอ้� นนอกิจากิเงินกิำาไรจะกิระทำามิได้ ในกิรณี์ที�บริษัทยังมียอด 
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปัีนผล เงินกิำาไรส่วนที� เหล้อจากิกิารจ่ายเงินปัีนผลให้จัดสรรเงินสำ ารองต่ัางๆ  
ได้ตัามแต่ัคัณ์ะกิรรมกิารจะเห็นสมคัวร คัณ์ะกิรรมกิารอาจจ่ายเงินปัีนผลระหว่างกิาลให้แก่ิผู้ถ้อหุ้นได้เป็ีน 
คัรั�งคัราว เม้�อเห็นว่าบริษัทมีกิำาไรสมคัวรพอที�จะทำาเช่ื้นนั� น และเม้�อได้จ่ายปัีนผลแล้วให้รายงานให้ที�ปีระชุื้ม 
ทราบในคัราวต่ัอไปี

กิารจ่ายเงินปัีนผลนั�นให้กิระทำาภายใน 1 (หน่�ง) เด้อน นับแต่ัวันที�ปีระชุื้มผู้ถ้อหุ้นหร้อคัณ์ะกิรรมกิารลงมติั โดยให้
แจ้งเป็ีนหนังส้อไปียังผู้ถ้อหุ้นและให้ โฆษณ์าคัำาบอกิกิล่าวกิารจ่ายเงินปัีนผลนั�นในหนังส้อพิมพ์ด้วย”

นโยบายกิารจ่ายเงินปัีนผลของบริษัทย่อย
กิารจ่ายเงินปัีนผลเป็ีนไปีตัามข้อบังคัับของ บริษัท ไทยไมโคัร ดิจิทัล โซึ่ลูชัื้�นส์ จำากัิด ดังนี�

“ข้อ 18. กิารจ่ายเงินปัีนผลทุกิคัราว บริษัทต้ัองจัดสรรเงินไว้เป็ีนสำ ารองอย่างน้อยหน่�งในยี� สิบของเงินกิำาไรสุทธิ 
ซ่ึ่�งบริษัททำามาหาได้จากิกิิจกิารของบริษัท จนกิว่าทุนสำ ารองนั�นจะมีจำานวนถ่งหน่�งในสิบของจำานวนทุนของบริษัท 
หร้อมากิกิว่านั�น” 

ผุู้ถ่ือหุ้์นรายให์ญ่
รายช้ื้�อผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคัาร 6 ลำาดับแรกิ ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 มีดังนี�

รายช่้�อผู้ถ่ือหุ้์นรายให์ญ่ ร้อยละ

1. บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ�ง จำากัิด 59.97

2. OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. 25.00

3. บริษัท ไทยปีระกัินชีื้วิตั จำากัิด (มหาชื้น) 11.83

4. นายวีรเวท ไชื้ยวรรณ์ 2.36

5. นางมิจิตัรา กุินารา 0.83

6. บริษัท นคัรปีฐมกิารเคัหะ จำากัิด 0.01
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โครงสำร้างคณะกิรรมกิารธินาคาร
คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารมีหน้าที� รับผิดชื้อบสูงสุดในกิารบริหาร 
กิิจกิารธนาคัาร ภายใต้ัข้อกิำาหนดตัามข้อบังคัับธนาคัาร นโยบาย 
ธนาคัาร และหลักิเกิณ์ฑ์์ของธนาคัารแห่งปีระเทศไทย รวมถ่ง 
หน่วยงานทางกิารที� เกีิ�ยวข้อง

1.  คณะกิรรมกิารธินาคาร

ธนาคัารมี นายวานิชื้ ไชื้ยวรรณ์ เป็ีนที�ปีร่กิษาคัณ์ะกิรรมกิาร 
ธนาคัาร ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563 คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร
ปีระกิอบด้วย กิรรมกิารจำานวน 8 คัน ดังรายช้ื้�อต่ัอไปีนี�
1. นายสามารถ บูรณ์วัฒนาโชื้คั ปีระธานกิรรมกิาร
2. นายธีระพล ปุีสสเด็จ  กิรรมกิารอิสระ
3. นายสตีัเฟ่้น ทีราดอร์ บริโอเนส กิรรมกิารอิสระ
4. นายจำานงค์ั  วัฒนเกิส  กิรรมกิารอิสระ 
5. นายศุภชัื้ย สุขะนินทร์  กิรรมกิารอิสระ
6. นายกัิวราฟ้ มาลิคั  กิรรมกิาร
7. นางสาวกิฤษณ์า อร่ามกุิลชัื้ย กิรรมกิารที� เป็ีนผู้บริหาร
8. นายวิญญูู ไชื้ยวรรณ์  กิรรมกิารที� เป็ีนผู้บริหาร
9. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา กิรรมกิารที� เป็ีนผู้บริหาร
 นางสาวพัฒนจิตัต์ั  วรพิสิษฐ์  เลขานุกิาร

ห์มายเห์ตุ นายสามารถ บูรณ์วัฒนาโชื้คั พ้นจากิตัำาแหน่งปีระธานกิรรมกิาร 
  ด้วยเหตุัถ่งแก่ิกิรรม มีผลตัั�งแต่ัวันที�  24 สิงหาคัม 2563

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
ในฐานะตััวแทนของผู้ถ้อหุ้น คัณ์ะกิรรมกิารของธนาคัารมีอำานาจ 
และหน้าที�ตัามข้อบังคัับของธนาคัารข้อ 31 และตัามปีระกิาศ 
ธนาคัารแห่งปีระเทศไทย เร้�องธรรมาภิบาลของสถาบันกิารเงิน  
ซ่ึ่� งแบ่งหน้าที� และคัวามรับผิดชื้อบของคัณ์ะกิรรมกิารเป็ีน  
2 ส่วน ได้แก่ิ ส่วนที� เป็ีนหน้าที�คัวามรับผิดชื้อบหลักิ และหน้าที�  
คัวามรับผิดชื้อบเฉพาะ

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบห์ลักิของคณะกิรรมกิารธินาคาร
1. กิำาหนดนโยบายกิารดำาเนินงานของธนาคัาร ติัดตัามฐานะ  

และผลกิารดำาเนินงานอย่างใกิล้ชิื้ด โดยจัดให้เจ้าหน้าที�  
ผู้ปีฏิิบัติังานนำาข้อมูลสำาคััญเกีิ�ยวกัิบฐานะและกิารดำาเนินงาน 
ของธนาคัารทุกิด้าน  เสนอต่ัอที�ปีระชุื้มคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร 
อย่างสมำ� าเสมอ

2. กิำาหนดขอบเขตักิารมอบอำานาจแก่ิกิรรมกิาร อนุกิรรมกิาร  
และเจ้าหน้าที�ธนาคัารระดับต่ัางๆ ในเร้�องเกีิ�ยวกัิบกิารคัวบคุัม 
ภายใน กิารพิจารณ์าสินเช้ื้�อ กิารวิเคัราะห์คัวามเสี� ยง กิารก่ิอ 
ภาระผูกิพัน กิารซ้ึ่�อขายทรัพย์สิน และกิารทำานิติักิรรมต่ัางๆ  
ในระดับที�เหมาะสมและรัดกุิม เพ้�อป้ีองกัินไม่ให้เกิิดคัวามเสียหาย 
แก่ิธนาคัาร ผู้มีส่วนได้เสีย และปีระชื้าชื้น

3. ดูแลให้ธนาคัารมีกิารปีฏิิบัติังานอย่างถูกิต้ัองตัามกิฎหมาย  
โดยกิรรมกิารผู้จัดกิารต้ัองนำาเสนอกิารปีรับปีรุงเปีลี�ยนแปีลง 
ในปีระกิาศและกิฎหมายที� เกีิ� ยวข้อง  รวมทั�งหนังส้อเวียน
ต่ัางๆ ต่ัอที�ปีระชุื้มคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารทันทีที� ได้รับจากิ
ทางกิาร และต้ัองรายงานเกีิ�ยวกัิบกิารกิระทำาคัวามผิดใน 
ข้อกิฎหมาย หร้อระเบียบปีฏิิบัติัทั� งปีวง เสนอต่ัอที�ปีระชุื้ม 
คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารอย่างสมำ� าเสมอ โดยกิรรมกิารต้ัอง 
เร่งหาทางแก้ิ ไขมิให้เกิิดกิารกิระทำาผิดอีกิต่ัอไปี

4. จัดให้เจ้าหน้าที�ธนาคัารทำากิารวิเคัราะห์สถานะของลูกิหนี� สินเช้ื้�อ  
และภาระผูกิพันต่ัางๆ นำาเสนอต่ัอที�ปีระชุื้มคัณ์ะกิรรมกิาร 
ธนาคัารอย่างสมำ� าเสมอ และกิรณี์ที� ลูกิหนี� ปีระสบปัีญหา 
ต้ัองกิำาหนดแนวทางกิารแก้ิ ไข รวมทั�งติัดตัามคัวามค้ับหน้า 
เป็ีนปีระจำา

5. ติัดตัามผลกิารตัรวจสอบ คัำาสั� งกิารของธนาคัารแห่ง 
ปีระเทศไทย และรายงานต่ัางๆ ของผู้สอบบัญชีื้ภายนอกิ  
ตัลอดจนผู้ตัรวจสอบกิิจกิารภายในทุกิคัรั�ง รวมถ่งกิำาชัื้บ 
ให้มีกิารปีฏิิบัติัตัามคัำาสั� งกิารหร้อแก้ิ ไขข้อผิดพลาดอย่าง 
เคัร่งคัรัด

6. ศ่กิษาและทำาคัวามเข้าใจในบทบาท หน้าที�  คัวามรับผิดชื้อบ 
ในฐานะกิรรมกิาร ตัามที� บัญญัติัไว้ ในพระราชื้บัญญัติั
กิำาหนดแนวคัวามผิดเกีิ� ยวกัิบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจำากัิด บริษัทจำากัิด สมาคัมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499  
ปีระมวลกิฎหมายแพ่งพาณิ์ชื้ย์ พระราชื้บัญญัติับริษัท
มหาชื้นจำากัิด พระราชื้บัญญัติัธุรกิิจสถาบันกิารเงิน พ.ศ. 2551  
กิฎหมาย ปีระกิาศ และหนังส้อเวียนที� เกีิ� ยวข้องที� มีใช้ื้อยู่ 
ในปัีจจุบันและในอนาคัตั

7. กิำาหนดทิศทางและเป้ีาหมายเชิื้งกิลยุทธ์ ในภาพรวมของ
ธนาคัาร รวมทั�งพิจารณ์าอนุมัติันโยบาย กิรอบกิำากัิบดูแล
คัวามเสี� ยงที� ดี แผนงาน และงบปีระมาณ์ของธนาคัารตัามที�
ฝ่ายจัดกิารเสนอ  โดยคัำาน่งถ่งกิารดำาเนินธุรกิิจอย่างยั�งย้น

8. กิำากัิบคัวบคุัมดูแลให้มีกิารบริหารงานตัามนโยบายที�กิำาหนดไว้ 
อย่างมีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผล เป็ีนไปีตัามกิฎหมาย 
วัตัถุปีระสงค์ั ข้อบังคัับของธนาคัาร และมติัที�ปีระชุื้มผู้ถ้อหุ้น

9. จัดให้มีบทบัญญัติัเกีิ�ยวกัิบจรรยาบรรณ์ทางธุรกิิจ จริยธรรม 
ทางธุรกิิจ จริยธรรมของกิรรมกิาร ผู้บริหาร และพนักิงาน  
เพ้�อเป็ีนแนวทางปีฏิิบัติัภายในองค์ักิร

10. ติัดตัามกิารดำาเนินกิิจกิารของธนาคัารตัลอดเวลา เพ้�อให้ 
มั�นใจว่ากิรรมกิารที� เป็ีนผู้บริหารและฝ่ายจัดกิารดำาเนินกิิจกิาร 
ตัามกิฎหมายและนโยบายที�วางไว้

11. ดูแลให้เกิิดคัวามมั� นใจว่า ฝ่ายจัดกิารมีคัวามสามารถใน 
กิารจัดกิารงานของธนาคัาร รวมถ่งกิารแต่ังตัั�งผู้มีอำานาจ 
ในกิารจัดกิารที� มีคุัณ์สมบัติัเหมาะสม มีแผนกิารส้บทอด 
ตัำาแหน่งสำ าหรับผู้บริหารระดับสูง
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12. ดูแลให้ฝ่ายจัดกิารรายงานเร้� องสำ าคััญของธนาคัาร 
ต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบเฉพาะของคณะกิรรมกิารธินาคาร
1. ดูแลให้ฝ่ายจัดกิารกิำาหนดนโยบาย กิระบวนกิาร และคัวบคุัม 

กิารบริหารคัวามเสี� ยงทุกิปีระเภท ซ่ึ่�งคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร 
ต้ัองทำาหน้าที�อนุมัติันโยบายและทบทวนกิลยุทธ์กิารปีฏิิบัติัจริง 
อย่างสมำ� าเสมอ

2. พิจารณ์าอนุมัติับทบาทหน้าที� ของคัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดย่อย
ตัลอดจนกิารเปีลี�ยนแปีลงองค์ัปีระกิอบ ซ่ึ่�งคัรอบคัลุมถ่ง 
กิารเปีลี� ยนแปีลงที� มี นัยสำ าคััญต่ัอกิารปีฏิิบัติังานของ 
คัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดย่อยต่ัางๆ ที� ได้แต่ังตัั�งข่�น

3. ดูแลให้ธนาคัารกิำาหนดนโยบายเกีิ�ยวกัิบกิารให้สินเช้ื้�อและ 
กิารลงทุนแก่ิบุคัคัลที� เกีิ�ยวข้องกัิบธนาคัาร

4. ดูแลให้มีกิระบวนกิารในกิารจัดส่งรายงานจากิผู้สอบบัญชีื้ 
ภายนอกิ และข้อคิัดเห็นจากิฝ่ายจัดกิารของธนาคัาร 
ต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร โดยฝ่ายจัดกิารของธนาคัาร 
อาจต้ัองชีื้�แจงต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารหากิกิระบวนกิาร 
จัดส่งรายงานเกิิดคัวามล่าช้ื้ามากิ

5. จัดให้มีกิารถ่วงดุลอำานาจของฝ่ายจัดกิารและ/หร้อผู้ถ้อหุ้น 
รายใหญ่ให้อยู่ในระดับที�เหมาะสม โดยให้คัวามสำาคััญต่ัอสัดส่วน 
หร้อจำานวนกิรรมกิารอิสระในคัณ์ะกิรรมกิารของธนาคัาร

6. ดูแลให้มีกิระบวนกิารจัดส่งข้อมูล เพ้�อให้คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร 
ได้รับข้อมูลจากิฝ่ายจัดกิารอย่างเพียงพอ สำ าหรับกิารปีฏิิบัติั 
ตัามอำานาจ หน้าที�  และคัวามรับผิดชื้อบได้อย่างสมบูรณ์์

7. กิำาหนดอำานาจหน้าที�ของปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร กิรรมกิาร
ผู้จัดกิาร ตัลอดจนกิารออกิระเบียบ คัำาสั�ง คู่ัม้อกิารปีฏิิบัติังาน  
ปีระกิาศ และจัดทำาหนังส้อมอบอำานาจแจ้งแก่ิบุคัคัลภายนอกิ 
ที� เกีิ�ยวข้อง

8. กิำาหนดให้กิรรมกิารต้ัองเข้าร่วมปีระชุื้มอย่างน้อยที� สุด 
ร้อยละ 75  ของจำานวนคัรั�งของกิารปีระชุื้มที� จัดข่�นในแต่ัละปีี   
ในช่ื้วงที�กิรรมกิารดำารงตัำาแหน่งอยู่

9. แต่ังตัั�งคัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดย่อยอ้�นๆ ตัามคัวามเหมาะสมและ 
คัวามจำาเป็ีนของธนาคัาร เพ้�อช่ื้วยดูแลระบบบริหารจัดกิาร 
ให้เป็ีนไปีตัามนโยบายที�กิำาหนดไว้ เช่ื้น คัณ์ะเจ้าหน้าที�บริหาร  
เป็ีนต้ัน

2.  คณะกิรรมกิารชุ้ดำย่อยท้�แต่งตั�งโดำยคณะกิรรมกิารธินาคาร

คณะกิรรมกิารตรวจสำอบ
ปีระกิอบด้วย กิรรมกิาร 3 คัน ดังนี�
1. นายธีระพล ปุีสสเด็จ  ปีระธาน
2. นายสตีัเฟ่้น ทีราดอร์ บริโอเนส กิรรมกิาร
3. นายจำานงค์ั วัฒนเกิส  กิรรมกิาร
 นายรงค์ั หิรัญพานิชื้  เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. สอบทานรายงานทางกิารเงินของธนาคัาร ให้มีกิารเปิีดเผย 

ข้อมูลอย่างเพียงพอและถูกิต้ัองคัรบถ้วน
2. สอบทานระบบกิารคัวบคุัมภายในและกิารตัรวจสอบภายใน 

ของธนาคัารให้มีคัวามเหมาะสมและมีปีระสิทธิผล
3. สอบทานกิารบริหารของธนาคัารให้เป็ีนไปีตัามระเบียบ  

ข้อบังคัับภายในของธนาคัาร กิฎหมายกิารธนาคัารพาณิ์ชื้ย์ 
คัำาสั� งและคัำาแนะนำาของธนาคัารแห่งปีระเทศไทย

4. สอบทานระบบกิารบริหารคัวามเสี� ยงของธนาคัาร และส่งเสริม 
ให้พนักิงานที� เกีิ� ยวข้องมีคัวามรู้คัวามเข้าใจในเทคันิคัและ 
วิธีกิารในกิารบริหารคัวามเสี� ยง

5. พิจารณ์าคััดเล้อกิ กิำาหนดค่ัาธรรมเนียมวิชื้าชีื้พ และเสนอ 
แต่ังตัั�งผู้สอบบัญชีื้ของธนาคัาร พร้อมทั�งให้สิทธิคัวามเป็ีนอิสระ 
ในกิารปีฏิิบัติังานของผู้สอบบัญชีื้

6. อนุมัติัและทบทวนแผนงานของสายงานตัรวจสอบภายใน 
ตัลอดจนนโยบายและกิฎบัตัร

7. พิจารณ์าผลกิารปีฏิิบัติังานของสายงานตัรวจสอบภายใน  
และรายงานต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร เพ้�อให้คัำาแนะนำา 
หร้อปีรับปีรุงแก้ิ ไขข้อบกิพร่องในกิารปีฏิิบัติังาน หร้อ 
กิารบริหารงานของฝ่ายงานต่ัางๆ เพ้�อมิให้เกิิดคัวามเสียหาย 
กัิบธนาคัาร

8. พิจารณ์ากิารเปิีดเผยข้อมูลของธนาคัารเกีิ�ยวกัิบรายกิาร 
ที� เกีิ� ยวโยงกัิบผู้บริหาร หร้อรายกิารที�อาจมีคัวามขัดแย้ง 
ทางผลปีระโยชื้น์ ให้มีคัวามโปีร่งใสและคัรบถ้วน

9. ให้คัวามเห็นชื้อบกิารบรรจุ แต่ังตัั�ง โยกิย้าย รวมทั�งพิจารณ์า 
ผลกิารปีฏิิบัติังาน และผลตัอบแทนของหัวหน้าสายงาน 
ตัรวจสอบภายใน

10. กิำาหนดโคัรงสร้างและอัตัรากิำาลังของสายงานตัรวจสอบ 
ภายใน

11. จัดทำารายงานกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารของคัณ์ะกิรรมกิาร 
ตัรวจสอบ และเปิีดเผยไว้ในรายงานปีระจำาปีีของธนาคัาร

12. รายงานต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารของธนาคัาร เพ้�อดำาเนินกิาร
ปีรับปีรุงแก้ิ ไขภายในเวลาที� คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบ 
เห็นสมคัวร ในกิรณี์ที� คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบพบหร้อมี 
ข้อสงสัยว่ามีรายกิารหร้อกิารกิระทำาที� ทุจริตั หร้อกิารฝ่าฝ้น
กิฎหมายว่าด้วยธุรกิิจสถาบันกิารเงิน กิฎหมายว่าด้วย 
หลักิทรัพย์และตัลาดหลักิทรัพย์ ข้อกิำาหนดของตัลาดหลักิทรัพย์  
ข้อกิำาหนดของธนาคัารแห่งปีระเทศไทย หร้อกิฎหมายอ้� น 
ที� เกีิ�ยวข้องกัิบธุรกิิจของสถาบันกิารเงินและหลักิทรัพย์ และ
กิฎหมายอ้�นๆ หากิคัณ์ะกิรรมกิารของธนาคัารหร้อผู้บริหาร  
ไม่ดำาเนินกิารให้มีกิารปีรับปีรุงแก้ิไขภายในเวลาที�คัณ์ะกิรรมกิาร 
ตัรวจสอบกิำาหนด คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบจะต้ัองเปิีดเผย 
กิารกิระทำาดังกิล่าวไว้ ในรายงานปีระจำาปีี และรายงานต่ัอ 
คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารแห่งปีระเทศไทย
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13. ปีฏิิบัติังานอ้� นที�คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารและคัณ์ะกิรรมกิาร
ตัรวจสอบเห็นชื้อบร่วมกัิน เช่ื้น สอบทานนโยบายกิารบริหาร 
ทางกิารเงิน กิารบริหารคัวามเสี�ยง กิารปีฏิิบัติัตัามจรรยาบรรณ์ 
ทางธุรกิิจของผู้บริหาร และสอบทานรายงานสำ าคััญๆ ที� ต้ัอง
เสนอต่ัอสาธารณ์ชื้นตัามที�กิฎหมายกิำาหนด

14. ย่ดถ้อและปีฏิิบัติัตัามจรรยาบรรณ์ของธนาคัาร

คณะกิรรมกิารสำรรห์าและกิำาห์นดำค่าตอบแทน
คัณ์ะกิรรมกิารสรรหาและกิำาหนดค่ัาตัอบแทน มีวาระดำารงตัำาแหน่ง 
ตัามวาระที�ดำารงตัำาแหน่งกิรรมกิารธนาคัาร  ปีระกิอบด้วย กิรรมกิาร 
ที� ไม่เป็ีนผู้บริหาร จำานวน 3 คัน ณ์ วันที�  31 ธันวาคัม 2563  
คัณ์ะกิรรมกิารสรรหาและกิำาหนดค่ัาตัอบแทน ปีระกิอบด้วย  
กิรรมกิารอิสระ 2 คัน และกิรรมกิารที� ไม่เป็ีนผู้บริหาร 1 คัน  
ดังรายช้ื้�อต่ัอไปีนี�
1. นายจำานงค์ั วัฒนเกิส  ปีระธาน
2. นายสตีัเฟ่้น ทีราดอร์ บริโอเนส กิรรมกิาร
3. นายกัิวราฟ้ มาลิคั  กิรรมกิาร
 นางสาวพัฒนจิตัต์ั วรพิสิษฐ์ เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. กิำาหนดนโยบาย หลักิเกิณ์ฑ์์ วิ ธีกิารในกิารสรรหา  

จ่ายค่ัาตัอบแทน และผลปีระโยชื้น์อ้�นๆ แก่ิกิรรมกิารธนาคัาร 
และผู้บริหารระดับสูง โดยต้ัองมีหลักิเกิณ์ฑ์์ที� ชัื้ดเจน โปีร่งใส  
เพ้�อเสนอให้คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารพิจารณ์าอนุมัติั และ 
ส่งนโยบายดังกิล่าวให้ธนาคัารแห่งปีระเทศไทยได้ ในกิรณี์ 
ที� มีกิารร้องขอ

2. คัั ด เ ล้ อ กิ แ ล ะ เ ส น อ ช้ื้� อ บุ คั คั ล ที� มี คุั ณ์ ส ม บั ติั เ ห ม า ะ ส ม 
ในกิารดำารงตัำาแหน่งต่ัางๆ เพ้�อเสนอต่ัอคัณ์ะกิรรมกิาร 
ธนาคัาร ดังนี�
2.1  กิรรมกิารของธนาคัาร
2.2  กิรรมกิารในคัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดย่อยต่ัางๆ ที� ได้รับมอบอำานาจ

หน้าที�  และคัวามรับผิดชื้อบโดยตัรงจากิคัณ์ะกิรรมกิาร 
ของธนาคัาร

2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลให้กิรรมกิารและผู้บริหารระดับสูงของธนาคัารได้รับ 

ผลตัอบแทนที� เหมาะสมกัิบหน้าที� และคัวามรับผิดชื้อบ 
ที� มีต่ัอธนาคัาร โดยกิรรมกิารที� ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที�  
และคัวามรับผิดชื้อบเพิ�มข่�นคัวรได้รับค่ัาตัอบแทนที� เหมาะสม 
กัิบหน้าที�และคัวามรับผิดชื้อบที� ได้รับมอบหมาย

4. ดูแลให้คัณ์ะกิรรมกิารของธนาคัารมีขนาดและองค์ัปีระกิอบ 
ที� เหมาะสมกัิบโคัรงสร้างธนาคัาร รวมถ่งมีกิารปีรับเปีลี�ยน 
ให้สอดคัล้องกัิบสภาพแวดล้อมที� เปีลี�ยนไปี

5. กิำาหนดแนวทางกิารปีระเมินผลงานของกิรรมกิารธนาคัาร 
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคัาร เพ้� อพิจารณ์าปีรับ 
ผลตัอบแทนปีระจำาปีี โดยต้ัองคัำาน่งถ่งหน้าที�คัวามรับผิดชื้อบ  

และคัวามเสี� ยงที� เกิิดข่�น รวมถ่งให้คัวามสำ าคััญกัิบกิารเพิ�ม 
มูลค่ัาของส่วนของผู้ถ้อหุ้นในระยะยาวปีระกิอบกิารพิจารณ์า 
ปีระเมินผลด้วย

6. เปิีดเผยนโยบายและรายละเอียดของกิระบวนกิารสรรหา
กิารกิำาหนดค่ัาตัอบแทนและเปิีดเผยค่ัาตัอบแทนในรูปีแบบ 
ต่ัางๆ รวมถ่งคัวามเห็นของคัณ์ะกิรรมกิารสรรหาและกิำาหนด
ค่ัาตัอบแทนในรายงานปีระจำาปีีของธนาคัาร

คณะกิรรมกิารกิำากัิบความเส้ำ� ยง 
ปีระกิอบด้วย กิรรมกิาร 4 คัน ดังนี�
1. นายสตีัเฟ่้น ทีราดอร์ บริโอเนส ปีระธาน 
2. นายกัิวราฟ้ มาลิคั  กิรรมกิาร
3. นายวิญญูู ไชื้ยวรรณ์  กิรรมกิารที� เป็ีนผู้บริหาร
4. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา กิรรมกิารที� เป็ีนผู้บริหาร
 นางสุวิมล วิศววิกิรานต์ั  เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. ให้คัำาแนะนำาคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารเกีิ�ยวกัิบกิรอบกิารกิำากัิบ 

ดูแลคัวามเสี� ยงของธนาคัาร
2. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถ่งผู้บริหารสูงสุดหน่วยงาน

บริหารคัวามเสี� ยงปีฏิิบัติัตัามนโยบายและกิลยุทธ์กิารบริหาร 
คัวามเสี� ยง รวมถ่งระดับคัวามเสี� ยงที�ยอมรับได้

3. ดูแลให้กิลยุทธ์ ในกิารบริหารเงินกิองทุนและสภาพคัล่อง 
เพ้�อรองรับคัวามเสี� ยงต่ัางๆ ของธนาคัารมีคัวามสอดคัล้อง 
กัิบระดับคัวามเสี� ยงที�ยอมรับได้ที� ได้รับอนุมัติั

4. ทบทวน สอบทานคัวามเพียงพอและปีระสิทธิผลของนโยบาย  
และกิลยุทธ์กิารบริหารคัวามเสี� ยงโดยรวม รวมถ่งระดับ 
คัวามเสี� ยงที� ยอมรับได้อย่างน้อยปีีละคัรั�งหร้อเม้� อมีกิาร 
เปีลี�ยนแปีลงที�มีนัยสำาคััญ โดยคัณ์ะกิรรมกิารกิำากัิบคัวามเสี�ยง 
คัวรมีกิารหาร้อและแลกิเปีลี�ยนข้อคิัดเห็นกัิบคัณ์ะกิรรมกิาร 
ตัรวจสอบ เพ้�อปีระเมินว่านโยบายและกิลยุทธ์กิารบริหาร 
คัวามเสี� ยงของธนาคัารคัรอบคัลุมคัวามเสี� ยงทุกิปีระเภท 
รวมถ่งคัวามเสี�ยงที�เกิิดข่�นใหม่ และมีกิารดำาเนินกิารตัามนโยบาย 
และกิลยุทธ์ดังกิล่าวอย่างมีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผล

5. รายงานต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารถ่งฐานะคัวามเสี� ยง  
ปีระสิทธิภาพกิารบริหารคัวามเสี� ยง และสถานะกิารปีฏิิบัติั 
ตัามวัฒนธรรมองค์ักิรที�คัำาน่งถ่งคัวามเสี� ยง ตัลอดจนปัีจจัย 
และปัีญหาที� มีนัยสำ าคััญ และสิ� งที� ต้ัองปีรับปีรุงแก้ิ ไข เพ้�อให้ 
สอดคัล้องกัิบนโยบายและกิลยุทธ์ ในกิารบริหารคัวามเสี� ยง 
ของธนาคัาร

6. ให้คัวามเห็นหร้อมีส่วนร่วมในกิารปีระเมินปีระสิทธิภาพและ 
ปีระสิทธิผลในกิารปีฏิิบัติังานของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงาน 
บริหารคัวามเสี� ยง

7. อนุมัติัและทบทวนแผนงานของหน่วยงานกิำากัิบกิารปีฏิิบัติั 
ตัามกิฎเกิณ์ฑ์์
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8. กิำาหนดโคัรงสร้างและอัตัรากิำาลังของหน่วยงานกิำากัิบกิารปีฏิิบัติั 
ตัามกิฎเกิณ์ฑ์์

9. พิจารณ์ากิลั�นกิรองงานด้านกิารกิำากัิบกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ 
ในเร้�องดังต่ัอไปีนี�  ก่ิอนนำาเสนอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร
พิจารณ์า
9.1 นโยบายด้านกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ (Compliance Policy)
9.2 กิฎบัตัรของหน่วยงานกิำากัิบกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ 

(Compliance Unit Charter)
9.3 ปีระเมินปีระสิทธิภาพของกิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านกิาร

ปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์
9.4 กิารบรรจุ แต่ังตัั� ง โยกิย้าย รวมถ่งกิารปีระเมินผล 

กิารปีฏิิบัติังานปีระจำาปีี และผลตัอบแทนของผู้บริหาร
หน่วยงานกิำากัิบกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์

9.5 รายงานกิารกิำากัิบกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ปีระจำาปีี 
(Annual Compliance Report)

10. ปีฏิิบัติังานอ้� นตัามที� คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารมอบหมาย  
หร้อตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ที�ทางกิารกิำาหนด

คณะเจ้าห์น้าท้�บริห์าร 
ปีระกิอบด้วย กิรรมกิารที�เป็ีนผู้บริหาร 2 คัน 
และผู้บริหาร 7 คัน ดังนี�
1. นายวิญญูู ไชื้ยวรรณ์  ปีระธาน 
2. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา รองปีระธาน
3. นายกิมลภู ภูริดิฐสกุิล  กิรรมกิาร
4. นายนาธัส กิฤตัวรานนท์  กิรรมกิาร
5. นายกิิตัติัพันธ์ ศรีวรรณ์วิทย์ กิรรมกิาร
6. นายคัริสโตัเฟ้อร์ ชื้าน  กิรรมกิาร
7. นายพิชื้าติั รุ่งวรโศภิตั  กิรรมกิาร
8. นายวีรเวท ไชื้ยวรรณ์  กิรรมกิาร
9. นางสุวิมล วิศววิกิรานต์ั  กิรรมกิาร
 นางบงกิชื้ ศิริวัลลภ  เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารได้มอบอำานาจให้คัณ์ะเจ้าหน้าที�บริหาร 
เป็ีนผู้พิจารณ์าในเร้�องดังต่ัอไปีนี�
1. กิลั�นกิรองแผนกิลยุทธ์ แผนธุรกิิจ และนโยบาย นำาเสนอ 

คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร
2. กิำากัิบดูแลกิารดำาเนินงานของธนาคัารตัามนโยบาย กิลยุทธ์  

แผนธุรกิิจ ให้บรรลุตัามเป้ีาหมาย
3. คัวบคุัมกิารดำาเนินงานด้านต่ัางๆ ให้เป็ีนไปีตัามกิฎหมายและ 

ระเบียบที�ธนาคัารกิำาหนด
4. พิจารณ์าอนุมัติัธุรกิรรมต่ัางๆ ตัามกิรอบอำานาจที�คัณ์ะกิรรมกิาร 

ธนาคัารกิำาหนด

5. พิจารณ์าอนุมัติักิารกู้ิย้ม หร้อกิารออกิตัราสารเพ้�อกิารระดม 
เงินทุนระยะยาวสำ าหรับกิารปีระกิอบกิิจกิาร

6. พิจารณ์าอนุมัติักิารพัสดุ อนุมัติัค่ัาใช้ื้จ่ายในกิารดำาเนินงาน 
และค่ัาใช้ื้จ่ายเพ้�อกิารลงทุนในวงเงินตัามที�คัณ์ะกิรรมกิาร 
ธนาคัารกิำาหนด

7. พิจารณ์าอนุมัติัขั� นตัอนและวิธีปีฏิิบัติั ในกิารดำาเนินงาน 
ของธนาคัาร

8. พิจารณ์าดำาเนินกิารตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารมอบหมาย

คณะกิรรมกิารบริห์ารความเส้ำ� ยง
ปีระกิอบด้วย กิรรมกิารที� เป็ีนผู้บริหาร 2 คัน 
และผู้บริหาร 9 คัน ดังนี�
1. นายวิญญูู ไชื้ยวรรณ์  ปีระธาน
2. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา รองปีระธาน
3. นายกิมลภู ภูริดิฐสกุิล  กิรรมกิาร
4. นายนาธัส กิฤตัวรานนท์  กิรรมกิาร
5. นายกิิตัติัพันธ์ ศรีวรรณ์วิทย์ กิรรมกิาร
6. นายคัริสโตัเฟ้อร์ ชื้าน  กิรรมกิาร
7. นายพิชื้าติั รุ่งวรโศภิตั  กิรรมกิาร
8. นายวีรเวท ไชื้ยวรรณ์  กิรรมกิาร
9. นางสุวิมล วิศววิกิรานต์ั  กิรรมกิาร
10. นางสาวอัจฉรา เร้องฉาย กิรรมกิาร
11. นางสาวณั์ฏิฐิตัา โล่ห์วีระ  กิรรมกิาร
 นางบงกิชื้ ศิริวัลลภ  เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. กิำาหนดกิรอบนโยบาย กิลยุทธ์ และแนวทางกิารปีฏิิบัติัเกีิ�ยวกัิบ 

กิารบริหารคัวามเสี� ยง ให้สอดคัล้องกัิบกิลยุทธ์ของธนาคัาร
เพ้�อเสนอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารพิจารณ์าในเร้� องของ 
กิารบริหารคัวามเสี� ยงโดยรวม ซ่ึ่�งต้ัองคัรอบคัลุมคัวามเสี� ยง 
ด้านต่ัางๆ ที�สำ าคััญ เช่ื้น คัวามเสี� ยงด้านกิลยุทธ์ ด้านเคัรดิตั  
ด้านตัลาด ด้านสภาพคัล่อง ด้านปีฏิิบัติักิาร และด้านเทคัโนโลยี 
สารสนเทศ เป็ีนต้ัน

2. กิำาหนดกิลยุทธ์ ให้สอดคัล้องกัิบนโยบายกิารบริหารคัวามเสี�ยง 
โดยสามารถระบุ วัด ติัดตัาม รายงาน และคัวบคุัมคัวามเสี�ยง 
ของธนาคัารให้อยู่ในระดับที� เหมาะสม

3. ทบทวนคัวามเพียงพอและคัวามมีปีระสิทธิผลของระบบ
กิารปีฏิิบัติังานและกิารปีฏิิบัติัตัามนโยบายที� กิำาหนด โดย
พิจารณ์าอนุมัติักิระบวนกิารติัดตัามคัวามเสี� ยง และจัดให้มี 
มาตัรกิารป้ีองกัิน แก้ิไข และคัวบคุัมคัวามเสี�ยงอย่างเหมาะสม 
กิำากัิบให้มีกิารปีฏิิบัติัตัามนโยบายกิารบริหารคัวามเสี� ยง

4. กิำากัิบดูแลกิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านเทคัโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk Management) ให้เป็ีนไปีตัามนโยบายที�กิำาหนด
และกิารปีฏิิบัติังานให้เป็ีนไปีตัามกิฎหมายและหลักิเกิณ์ฑ์์

70 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



ที� เกีิ� ยวข้อง (IT Compliance) เพ้�อให้เกิิดคัวามมั� นคัง
ปีลอดภัยทางด้านเทคัโนโลยี พร้อมรับม้อกัิบภัยคุักิคัามทาง
เทคัโนโลยีและภัยคุักิคัามทางไซึ่เบอร์ที� อาจเกิิดข่� น โดยมี 
กิารบริหารคัวามเสี� ยงด้านเทคัโนโลยีสารสนเทศที� เช้ื้�อมโยง 
กัิบกิารบริหารคัวามเสี� ยงในภาพรวมของธนาคัาร

5. กิำากัิบดูแล ติัดตัาม และตัรวจสอบผลกิารบริหารคัวามเสี� ยง
ด้านเทคัโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ปัีญหา หร้อเหตุักิารณ์์ 
คัวามเสี�ยงด้านเทคัโนโลยีสารสนเทศที�ส่งผลกิระทบในวงกิว้าง  
หร้อส่งผลกิระทบต่ัอช้ื้�อเสียงของธนาคัาร

6. พิจารณ์าอนุมัติักิรอบกิารจัดทำาแผนรองรับกิารดำาเนินธุรกิิจ 
ต่ัอเน้�อง (Business Continuity Plan)

7. พิจารณ์าอนุมัติักิารออกิผลิตัภัณ์ฑ์์ ใหม่ (New Product)
8. พิจารณ์าอนุมัติักิารออกิกิรอบโคัรงกิารผลิตัภัณ์ฑ์์ (Product  

Programme) ใหม่ กิารทบทวนและกิารต่ัออายุกิรอบโคัรงกิาร 
ผลิตัภัณ์ฑ์์ (Product Programme) ของผลิตัภัณ์ฑ์์สินเช้ื้�อ 
และผลิตัภัณ์ฑ์์อ้�น ยกิเว้นผลิตัภัณ์ฑ์์ด้านเงินฝากิ เงินลงทุน  
และกิารระดมทุน

9. รายงานต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารกิำากัิบคัวามเสี� ยงอย่างสมำ� าเสมอ
ในสิ� งที� ต้ัองดำาเนินกิารปีรับปีรุงแก้ิ ไข เพ้�อให้สอดคัล้องกัิบ
นโยบายและกิลยุทธ์ที�กิำาหนด รวมถ่งกิารปีฏิิบัติัหน้าที� อ้� นๆ 
ตัามที� ได้รับมอบหมายจากิคัณ์ะกิรรมกิารกิำากัิบคัวามเสี� ยง 

10. ดูแลทรัพยากิรที� ใช้ื้ ในกิารบริหารคัวามเสี� ยงให้เพียงพอ เช่ื้น  
บุคัลากิรในหน่วยงานบริหารคัวามเสี� ยงและหน่วยงาน 
ที�ทำาหน้าที�คัวบคุัมคัวามเสี� ยง กิารปีรับปีรุงระบบงานเพ้�อให้ 
รองรับกิารบริหารคัวามเสี� ยง ฯลฯ

11. แต่ังตัั�งหร้อมอบหมายให้บุคัคัลใดบุคัคัลหน่�งดำาเนินกิารจัดทำา  
วิเคัราะห์ข้อมูล หร้อกิารอ้� นใดภายใต้ักิรอบอำานาจของ 
คัณ์ะกิรรมกิาร เพ้�อสนับสนุนกิารทำางาน

คณะกิรรมกิารชุ้ดำย่อยต่างๆ
คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารได้พิจารณ์าคัวามเหมาะสมแล้ว และได้
อนุมัติัแต่ังตัั�งคัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดย่อยต่ัางๆ เพ้�อทำาหน้าที� พิจารณ์า
และดำาเนินกิารในหน่วยธุรกิิจต่ัางๆ ภายในธนาคัารให้มีคัวาม
รวดเร็ว คัล่องตััว และรองรับกิารดำาเนินกิลยุทธ์ธุรกิิจของธนาคัาร
ปัีจจุบันปีระกิอบด้วย 10 คัณ์ะกิรรมกิาร ดังนี�

1. คณะกิรรมกิารบริห์ารสิำนทรัพย์และห์น้� สิำน ปีระกิอบด้วย
1. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา ปีระธาน
2. นายกิิตัติัพันธ์ ศรีวรรณ์วิทย์ รองปีระธาน
3. นายกิมลภู ภูริดิฐสกุิล  กิรรมกิาร
4. นายนาธัส กิฤตัวรานนท์  กิรรมกิาร
5. นายวีรเวท ไชื้ยวรรณ์  กิรรมกิาร
6. นางสาวศิริมา จินดาทองดี กิรรมกิาร
7. นางสาวอารีรัตัน์ เอกิโกิศล กิรรมกิารและเลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. กิำาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปีฏิิบัติัที� เกีิ�ยวกัิบคัวามเสี� ยง 

ด้านตัลาดและกิลยุทธ์ ในกิารบริหารโคัรงสร้างสินทรัพย์และ
หนี� สิน และระดับคัวามเสี� ยงด้านตัลาดและสภาพคัล่อง 

2. กิำาหนดแนวทางกิารบริหารโคัรงสร้างของงบดุล เพ้�อสนับสนุน 
กิารดำาเนินงานให้ ได้ตัามเป้ีาหมาย เช่ื้น กิำาหนดอัตัราส่วน 
เงินให้สินเช้ื้�อต่ัอเงินฝากิ ระดับของเงินสดและเงินลงทุน  
องค์ัปีระกิอบและโคัรงสร้างของเงินให้สินเช้ื้�อและเงินฝากิ

3. กิำาหนดวิธีในกิารคัำานวณ์หาต้ันทุนเงินให้สินเช้ื้�อ (Loan Transfer  
Pricing) ซ่ึ่�งปีระกิอบด้วย ต้ันทุน เงินทุน ค่ัาใช้ื้จ่ายในกิารบริหาร 
และดำาเนินงาน กิำาไรที� ต้ัองกิาร รวมถ่งค่ัาธรรมเนียมและ 
กิารยกิเว้นค่ัาธรรมเนียม และกิำาหนดแนวทางเล้อกิในกิารใช้ื้ 
อัตัราดอกิเบี�ยคังที�  หร้ออัตัราดอกิเบี�ยลอยตััว

4. กิำาหนดแผนกิารลงทุน ขนาดของพอร์ตัโฟ้ลิโอ สัดส่วนและ 
ติัดตัามผลตัอบแทนในกิารลงทุนในหลักิทรัพย์แต่ัละปีระเภท  
กิารกิระจายตััวของอายุหลักิทรัพย์ปีระเภทต่ัางๆ แผนระดม 
เงินปีระจำาปีีและแผนเงินทุนฉุกิเฉิน

5. พิจารณ์าอนุมัติัและ/หร้อกิลั�นกิรองกิารลงทุน และกิารซ้ึ่�อขาย 
ตัราสารหนี�  ในวงเงินตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารกิำาหนด 

6. พิจารณ์าอนุมัติัและ/หร้อกิลั� นกิรองวงเงินกู้ิย้มระหว่าง 
สถาบันกิารเงินในวงเงินตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารกิำาหนด 

7. พิจารณ์ากิำาหนดโคัรงสร้างอัตัราดอกิเบี�ยที� ใช้ื้อ้างอิงของ
ธนาคัาร ทั�งสำ าหรับสินเช้ื้�อและเงินฝากิ

8. พิจารณ์ากิลั�นกิรองกิารกู้ิย้มและระดมเงินระยะยาว (เกิินกิว่า  
1 ปีี) ของธนาคัารต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารที� เกีิ�ยวข้อง เพ้�อขออนุมัติั

9. กิำาหนดแนวทางกิารบริหารเพ้�อให้สัดส่วนเงินกิองทุนต่ัอ 
สินทรัพย์เสี� ยงเพียงพอในกิารดำาเนินงานและขยายธุรกิิจ 
ตัามแผนกิารที�วางไว้

10. กิำาหนดสมมติัฐานและแบบจำาลองเพ้�อปีระเมินคัวามเสี� ยงที�
อาจเกิิดข่�นในภาวะที� ไม่ปีกิติั และจัดทำารายงานผลลัพธ์ที� ได้
เสนอต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี� ยง คัณ์ะกิรรมกิาร
ธนาคัาร เพ้�อกิำาหนดแนวทางกิารบริหารคัวามเสี� ยงต่ัอไปี 

11. พิจารณ์าอนุมัติักิารพัฒนาปีรับปีรุงผลิตัภัณ์ฑ์์ (Product 
Programme) ของบริกิารด้านเงินฝากิหร้อกิารระดมทุนอ้�น
ของธนาคัารให้ตัอบสนองกัิบคัวามต้ัองกิารของลูกิค้ัาและ
สามารถแข่งขันในตัลาดได้ และ/หร้อพิจารณ์ากิารทบทวน 
ต่ัออายุ หร้อยกิเลิกิผลิตัภัณ์ฑ์์ (Product Programme) ของ 
บริกิารด้านเงินฝากิหร้อกิารระดมทุนอ้� นของธนาคัาร 
ที� ไม่ตัอบสนองกัิบคัวามต้ัองกิารของลูกิค้ัา

12. พิจารณ์ากิลั� นกิรองกิารออกิผลิตัภัณ์ฑ์์ ใหม่ของบริกิาร
ด้านเงินฝากิ หร้อกิารระดมทุนผ่านตัราสารทางกิารเงินอ้�น
ของธนาคัาร ให้ตัอบสนองกัิบคัวามต้ัองกิารของลูกิค้ัา และ
สามารถแข่งขันในตัลาดได้ โดยพิจารณ์าถ่งคัวามเป็ีนไปีได้ใน
ทางธุรกิิจ กิลยุทธ์ และคัวามเสี� ยงในกิารออกิผลิตัภัณ์ฑ์์
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13. พิจารณ์าอนุมัติัขั� นตัอนกิารปีฏิิบัติังานและแผนรองรับ 
เหตุัฉุกิเฉินด้านสภาพคัล่องในกิรณี์เกิิดวิกิฤตั

14. พิจารณ์าวางแผนและอนุมัติักิารคััดเล้อกิบริษัทจัดกิาร และ 
ผลิตัภัณ์ฑ์์หน่วยลงทุนที�ธนาคัารจะพิจารณ์าเป็ีนตััวแทนขาย  
รวมทั� งกิลั� นกิรองข้อตักิลง เง้� อนไข และสัญญาต่ัางๆ  
ที� เกีิ�ยวข้อง

15. แต่ังตัั� งบุคัคัลใดบุคัคัลหน่� งหร้อคัณ์ะทำางานชุื้ดใดชุื้ดหน่� ง  
เพ้�อดำาเนินกิารตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารมอบหมาย 

2. คณะอนุกิรรมกิารอัตราดำอกิเบ้�ย ปีระกิอบด้วย
1. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา ปีระธาน
2. นายกิิตัติัพันธ์ ศรีวรรณ์วิทย์ รองปีระธาน
3. นายนาธัส กิฤตัวรานนท์  กิรรมกิาร
4. นายวีรเวท ไชื้ยวรรณ์  กิรรมกิาร
 นางสาวอารีรัตัน์ เอกิโกิศล เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. พิจารณ์ากิำาหนดโคัรงสร้างอัตัราดอกิเบี�ยที� ใช้ื้อ้างอิงของ 

ธนาคัาร ทั�งสำ าหรับสินเช้ื้�อและเงินฝากิ
2. กิำาหนดสมมติัฐานและแบบจำาลองเพ้�อปีระเมินคัวามเสี� ยง 

ที�อาจเกิิดข่�นในภาวะที� ไม่ปีกิติั และจัดทำารายงานผลลัพธ์ที� ได้
เสนอต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี� ยง คัณ์ะกิรรมกิาร
ธนาคัาร เพ้�อกิำาหนดแนวทางกิารบริหารคัวามเสี� ยงต่ัอไปี 

3. พิจารณ์าอนุมัติัขั� นตัอนกิารปีฏิิบัติังานและแผนรองรับ 
เหตุัฉุกิเฉินด้านสภาพคัล่องในกิรณี์เกิิดวิกิฤตั

4. พิจารณ์า อนุมัติั และสั� งกิารในกิารดำาเนินกิารแก้ิ ไขวิกิฤตั
ด้านสภาพคัล่อง กิารติัดตัามและตัรวจสอบสถานกิารณ์์ 
กิารจัดหากิำาลังเจ้าหน้าที�  หร้ออุปีกิรณ์์สนับสนุนตัามที�  
ได้รับแจ้ง และจัดแบ่งคัวามรับผิดชื้อบให้กัิบผู้ที� เกีิ� ยวข้อง
รวมทั� งกิารรายงานและปีระชื้าสัมพันธ์ ให้กัิบพนักิงาน  
ผู้บริหาร ปีระชื้าชื้นทั�วไปี และหน่วยงานที� เกีิ�ยวข้องทราบ

5. กิำาหนดให้มีกิารทดสอบและทบทวนแผนรองรับกิารดำาเนิน 
ธุรกิิจต่ัอเน้� องด้านสภาพคัล่องเป็ีนปีระจำาอย่างน้อยปีีละ  
1 คัรั�ง

6. แต่ังตัั� งบุคัคัลใดบุคัคัลหน่� งหร้อคัณ์ะทำางานชุื้ดใดชุื้ดหน่� ง  
เพ้�อดำาเนินกิารตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารมอบหมาย

3. คณะกิรรมกิาร IT Steering ปีระกิอบด้วย
1. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา ปีระธาน
2. นายกิิตัติัพันธ์ ศรีวรรณ์วิทย์ กิรรมกิาร
3. นางสิริพร อำาพันวงษ์  กิรรมกิาร
4. นายนาธัส กิฤตัวรานนท์  กิรรมกิาร
5. นายคัริสโตัเฟ้อร์ ชื้าน  กิรรมกิาร
6. นางสาวภัคัจิรา วุฒิเศถกิฤตั กิรรมกิาร
7. นางสาวกิอแก้ิว ไตัรบำารุงสุข กิรรมกิาร
8. นางสาวจุฑ์ารัตัน์ ชื้อนชื้ล กิรรมกิาร
 นายวิศิษฐ์  ธนวณิ์ชื้ย์กุิล  เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. พิจารณ์าแผนงานด้านเทคัโนโลยีสารสนเทศให้สอดคัล้องกัิบ

แผนกิลยุทธ์ แผนธุรกิิจ และแผนปีฏิิบัติักิาร
2. กิำาหนดนโยบายที� เกีิ�ยวข้องกัิบระบบงาน IT
3. พิจารณ์าและจัดหาซึ่อฟ้ต์ัแวร์ ให้สอดคัล้องกัิบธุรกิิจและ 

เกิิดปีระโยชื้น์สูงสุด
4. ติัดตัามและคัวบคุัมกิารทำางานของ Outsource ด้าน IT  

ให้เป็ีนไปีตัามเป้ีาหมายที�กิำาหนด
5. ติัดตัามคัวามค้ับหน้าโคัรงกิารด้านเทคัโนโลยีสารสนเทศและ

คัวบคุัมค่ัาใช้ื้จ่ายให้อยู่ในงบปีระมาณ์
6. กิำาหนดมาตัรกิารกิารรักิษาคัวามปีลอดภัยที� เกีิ�ยวกัิบระบบงาน  

และฐานข้อมูล
7. แต่ังตัั� งคัณ์ะทำางานหร้อมอบหมายให้บุคัคัลใดบุคัคัลหน่� ง 

ดำาเนินกิารภายใต้ักิรอบอำานาจของคัณ์ะกิรรมกิาร เพ้�อ
สนับสนุนกิารดำาเนินงานที�เกีิ�ยวข้องของระบบงานต่ัางๆ รวมทั�ง 
ดำาเนินกิารบริหารคัวามปีลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศ 

8. กิำาหนดแนวทางในกิารบริหารจัดกิาร กิำากัิบดูแลกิารดำาเนินงาน 
โคัรงสร้างด้านกิารบริหารคัวามปีลอดภัยข้อมูลระบบ
สารสนเทศ พร้อมทั�งสนับสนุนให้มีกิารพัฒนาและปีรับปีรุง
อย่างต่ัอเน้�อง ตัามข้อกิำาหนดของ ISO/IEC27001

9. ดำาเนินกิารอ้�นตัามที�คัณ์ะเจ้าหน้าที�บริหารและคัณ์ะกิรรมกิาร 
ตัรวจสอบมอบหมาย

4. คณะกิรรมกิารจัดำซ่�อ ปีระกิอบด้วย
1. นางสาวกิฤษณ์า อร่ามกุิลชัื้ย ปีระธาน
2. นายกิิตัติัพันธ์ ศรีวรรณ์วิทย์ รองปีระธาน
3. นายคัริสโตัเฟ้อร์ ชื้าน  กิรรมกิาร
4. นายศราวุธ เศวตัณ์รงค์ั  กิรรมกิาร
5. นายศิริพงศ์ ทรัพยาคัม  กิรรมกิาร
 นางสาวสุวรรณี์ มณี์ธัญธร เลขานุกิาร
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ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. ดำาเนินกิารเกีิ�ยวกัิบกิารจัดหาพัสดุ/งานจ้าง และให้มีอำานาจ 

แต่ังตัั� งคัณ์ะกิรรมกิารรับและเปิีดซึ่องปีระกิวดราคัา 
คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจรับ ตัามระเบียบว่าด้วยกิารจัดหา

2. ให้คัวามเห็นชื้อบระเบียบว่าด้วยกิารจัดหา
3. รายงานกิารอนุมัติัจัดซ้ึ่� อจัดจ้างให้กิรรมกิารผู้จัดกิาร 

ทุกิเด้อน

5. คณะกิรรมกิารตัดำจำาห์น่ายทรัพย์สิำนท้� ใช้้ ในกิารดำำาเนินงาน 
 ของธินาคาร ปีระกิอบด้วย
1. ผู้บริหารที�ทำาหน้าที� ดูแลงาน
 ด้านกิารเงินและบัญชีื้   ปีระธาน
2. ผู้อำานวยกิาร แผนกิบริหาร
 คัวามเสี� ยงด้านปีฏิิบัติักิาร กิรรมกิาร
3. ผู้อำานวยกิาร 
 ฝ่ายเทคัโนโลยีสารสนเทศ กิรรมกิาร
4. ผู้อำานวยกิาร ฝ่ายกิฎหมาย กิรรมกิาร
5. ผู้อำานวยกิาร ฝ่ายบัญชีื้และภาษี กิรรมกิาร
6. ผู้อำานวยกิาร 
 หน่วยงานที� ใช้ื้ทรัพย์สิน  
 หร้อหน่วยงานที� ดูแลรับผิดชื้อบ
 ทรัพย์สินที� ตััดจำาหน่าย  กิรรมกิาร 
7. ผู้อำานวยกิาร ฝ่ายธุรกิาร   กิรรมกิารและเลขานุกิาร
8. ผู้อำานวยกิาร 
 ฝ่ายตัรวจสอบทั�วไปี  ผู้สังเกิตักิารณ์์

ห์มายเห์ตุ ผู้ที� ได้รับกิารแต่ังตัั�งในคัณ์ะกิรรมกิารตััดจำาหน่ายฯ ตัามข้อ 1 ถ่งข้อ 8 
กิำาหนดให้ผู้ที� มีตัำาแหน่งในระดับที�กิำาหนดไว้ หร้อสูงข่�นไปีเข้าร่วมเป็ีนคัณ์ะกิรรมกิารฯ 

หากิในหน่วยงานใดมีผู้บริหารปีฏิิบัติัหน้าที� ในช่ื้วงระดับตัำาแหน่งที�กิำาหนดไว้หลายคัน  
ให้ผู้บริหารระดับสูงสุดเข้าร่วมเป็ีนคัณ์ะกิรรมกิารฯ หร้อมอบหมายให้ผู้บริหารระดับ 
รองลงมาเข้าเป็ีนคัณ์ะกิรรมกิารฯ

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. พิจารณ์าและเสนอคัวามเห็นเพ้�อปีระกิอบกิารขออนุมัติั 

ตััดชื้ำารุด จำาหน่าย โอน ให้เช่ื้า บริจาคั ทำาลาย ทรัพย์สินที� ใช้ื้ 
ในกิารดำาเนินงานของธนาคัาร ตัามหลักิเกิณ์ฑ์์ที� ธนาคัาร 
กิำาหนด

2. พิจารณ์ากิำาหนดราคัาสุดท้ายของ “ทรัพย์สินที� ใ ช้ื้ ใน 
กิารดำาเนินงาน” ที� ต้ัองกิารจะตััดจำาหน่ายฯ

3. เป็ีนพยานในกิารตััดชื้ำารุด จำาหน่าย โอน ให้เช่ื้า บริจาคั ทำาลาย  
ทรัพย์สินที� ใช้ื้ในกิารดำาเนินงานของธนาคัารที� มีมูลค่ัาสูง หร้อ 
มีจำานวนมากิ โดยพิจารณ์าตัามคัวามเหมาะสมแล้วแต่ักิรณี์

4. รายงานให้คัณ์ะเจ้าหน้าที�บริหารทราบทุกิสิ�นเด้อนที� มีรายกิาร 
ตััดจำาหน่ายฯ

6. คณะกิรรมกิารพิจารณาสิำนเช่้�อ 1 ปีระกิอบด้วย
1. นางสาวกิฤษณ์า อร่ามกุิลชัื้ย ปีระธาน
2. นางสุวิมล วิศววิกิรานต์ั                กิรรมกิาร
3. นางสาวณ์ธษา สุระชีื้วะกิฤตั กิรรมกิาร    
4. นายโกิวิทย์ ลี� ศิริสรรพ์  กิรรมกิาร
5. นายสรายุทธ์ สุขพลอย  กิรรมกิาร
 นายสมชื้าย รวีเร้องรอง  เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. กิำาหนดนโยบายและหลักิเกิณ์ฑ์์ ในกิารให้สินเช้ื้�อทุกิปีระเภท  

ยกิเว้นกิารออกิ Product Programme ใหม่ กิารทบทวนและ 
กิารต่ัออายุ Product Programme

2. กิำาหนดระเบียบปีฏิิบัติักิารให้สินเช้ื้�อทุกิปีระเภท
3. กิำาหนดหลักิเกิณ์ฑ์์วิธีปีฏิิบัติัและแนวทางกิารแก้ิ ไขหนี�  

ที� มีปัีญหา
4. พิจารณ์าอนุมัติัและ/หร้อกิลั�นกิรองวงเงินระหว่างสถาบัน 

กิารเงินในวงเงินตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารกิำาหนด เพ้�อใช้ื้
ในกิารบริหารสภาพคัล่อง

5. พิจารณ์าอนุมัติัและ/หร้อกิลั� นกิรองสินเช้ื้� อทุกิปีระเภท  
และกิารแก้ิ ไขหนี� ที� มีปัีญหาในวงเงินตัามที� คัณ์ะกิรรมกิาร 
ธนาคัารกิำาหนด

6. พิจารณ์าอนุมัติัเปีลี� ยนแปีลงวัตัถุปีระสงค์ักิารให้สินเช้ื้� อ  
เพิ�มหร้อลดวงเงินสินเช้ื้�อ กิำาหนดหร้อเปีลี�ยนแปีลงเง้�อนไข 
กิารให้สินเช้ื้�อที� ได้อนุมัติัไปีแล้ว

7. พิจารณ์าปีระเภททรัพย์สินที� รับเป็ีนหลักิปีระกัิน และกิำาหนด 
สัดส่วนกิารให้สินเช้ื้�อต่ัอมูลค่ัาหลักิปีระกัิน

8. พิจารณ์าคุัณ์ภาพพอร์ตัโฟ้ลิโอในภาพรวม
9. ติัดตัามยอดกิารอนุมัติัสินเช้ื้�ออย่างสมำ� าเสมอ เพ้�อนำามา 

ปีรับเปีลี�ยนกิลยุทธ์กิารให้สินเช้ื้�อ 
10. แต่ังตัั�งบุคัคัล และมอบหมายอำานาจในกิารอนุมัติัในวงเงิน 

ไม่เกิินกิว่าอำานาจของคัณ์ะกิรรมกิาร และเป็ีนไปีตัามที�  
คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารกิำาหนด

7. คณะกิรรมกิารพิจารณาสิำนเช่้�อ 2 ปีระกิอบด้วย
1. นายวิญญูู ไชื้ยวรรณ์  ปีระธาน
2. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา กิรรมกิาร
3. นางสาวกิฤษณ์า อร่ามกุิลชัื้ย กิรรมกิาร
4. นางสุวิมล วิศววิกิรานต์ั     กิรรมกิาร
5. นางสาวณ์ธษา สุระชีื้วะกิฤตั กิรรมกิาร
6. นายโกิวิทย์ ลี� ศิริสรรพ์  กิรรมกิาร
7. นายสรายุทธ์ สุขพลอย                  กิรรมกิาร
 นายสมชื้าย รวีเร้องรอง  เลขานุกิาร
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ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. พิจารณ์าอนุมัติัและ/หร้อกิลั� นกิรองสินเช้ื้� อทุกิปีระเภท  

และกิารแก้ิ ไขหนี� ที� มีปัีญหาในวงเงินตัามที� คัณ์ะกิรรมกิาร 
ธนาคัารกิำาหนด

2. พิจารณ์าอนุมัติัและ/หร้อกิลั�นกิรองวงเงินระหว่างสถาบัน 
กิารเงินในวงเงินตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารกิำาหนด เพ้�อใช้ื้ 
ในกิารบริหารสภาพคัล่อง

3. พิจารณ์าอนุมัติัเปีลี� ยนแปีลงวัตัถุปีระสงค์ักิารให้สินเช้ื้� อ  
เพิ�มหร้อลดวงเงินสินเช้ื้�อ กิำาหนดหร้อเปีลี�ยนแปีลงเง้�อนไข 
กิารให้สินเช้ื้�อที� ได้อนุมัติัไปีแล้ว

4. พิจารณ์าคุัณ์ภาพพอร์ตัโฟ้ลิโอในภาพรวม
5. ติัดตัามยอดกิารอนุมัติัสินเช้ื้�ออย่างสมำ� าเสมอ เพ้�อนำามา 

ปีรับเปีลี�ยนกิลยุทธ์กิารให้สินเช้ื้�อ 

8. คณะกิรรมกิารปีรับโครงสำร้างห์น้�  ปีระกิอบด้วย
1. นายพิชื้าติั รุ่งวรโศภิตั     ปีระธาน
2. นายโชื้ดกิ ธีระวิกิสิตั   กิรรมกิาร
3. นางสาวปีระทานพร ปีีตัะนีละวัตั  กิรรมกิาร
4. นางสาวพรทิพย์ แซ่ึ่ล่อ   กิรรมกิาร
5. นางอมรรัชื้ต์ั โชื้ติัรสนิรมิตั  กิรรมกิาร
6. นางบงกิชื้ ศิริวัลลภ    กิรรมกิาร
7. นายนิพนธ์ เอี�ยมสอาด   กิรรมกิาร
 นางสุนทรี แพนสมบัติั  เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. พิจารณ์าอนุมัติักิารผ่อนปีรนเง้�อนไขกิารชื้ำาระหนี�  หร้อกิารปีรับ 

โคัรงสร้างหนี� ในวงเงินรวมตัามที�กิำาหนดไว้ ในระเบียบหร้อ 
ปีระกิาศธนาคัาร

2. พิจารณ์ากิารขอเปีลี�ยนแปีลงวัตัถุปีระสงค์ัสินเช้ื้�อ เพิ�มหร้อ
ลดวงเงินสินเช้ื้�อ และกิารขอเปีลี�ยนแปีลงเง้�อนไขอ้� นๆ เช่ื้น 
กิารลดหร้อขยายระยะเวลากิารให้สินเช้ื้�อ กิารเพิ�มหร้อลด
อัตัราดอกิเบี�ย กิารเพิ�มหร้อลดอัตัรากิารผ่อนชื้ำาระ เป็ีนต้ัน
ทั�งนี�  ในวงเงินรวมไม่เกิินตัามระเบียบหร้อปีระกิาศที�กิำาหนด

3. พิจารณ์ากิารปีระเมินทบทวนวงเงินของบัญชีื้ที�อยู่ในระหว่าง 
กิารปีรับโคัรงสร้างหนี�  และในกิระบวนกิารของหน่วยงาน 
เก็ิบเงินและเร่งรัดหนี� สิน

4. กิำาหนดราคัาซ้ึ่�อและขายสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
จากิกิารขายทอดตัลาด

5. รายงานสรุปีผลกิารดำาเนินงานให้คัณ์ะกิรรมกิารบริหาร 
คัวามเสี� ยง

6. มอบหมายบุคัคัลรับผิดชื้อบในกิารพิจารณ์าอนุมัติักิาร 
ผ่อนปีรนเง้�อนไขในกิารชื้ำาระหนี�  หร้อกิารปีรับโคัรงสร้างหนี�  
ในวงเงินไม่เกิินกิว่าอำานาจของคัณ์ะกิรรมกิาร และเป็ีนไปีตัาม 
ที�คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารกิำาหนด

 

9.  คณะกิรรมกิารห์ลักิปีระกัิน และคณะอนุกิรรมกิาร  
ห์ลักิปีระกัินอ้กิ 2 คณะ ปีระกิอบด้วย

คณะกิรรมกิารห์ลักิปีระกัิน ปีระกิอบด้วย
1. นายสุมิตัร์ เศรษฐพัฒนา  ปีระธาน
2. นายสมชื้าย รวีเร้องรอง  กิรรมกิาร
3. นายวิวรรธน์ ตัั�งก่ิอสกุิล  กิรรมกิาร
4. นายสรพงษ์ ตัันสกุิล  กิรรมกิาร
5. นายเฉลิมพล มโนขันธ์   กิรรมกิารและเลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. จัดทำาและนำาเสนอนโยบายและวิธีปีฏิิบัติั ในกิารปีระเมิน 

มูลค่ัาสินทรัพย์ที� เป็ีนหลักิปีระกัินให้คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร 
พิจารณ์า

2. กิำาหนดคุัณ์สมบัติัและคััดเล้อกิบริษัทปีระเมินภายนอกิ  
ตัลอดจนทบทวนผลงานของผู้ปีระเมินภายนอกิอย่างน้อย 
ปีีละ 1 คัรั�ง

3. พิจารณ์าและอนุมัติัผลกิารปีระเมินราคัา หร้อผลกิารตีัราคัา 
หลักิปีระกัิน

4. จัดทำารายงานรายเด้อน  สรุปีผลกิารปีระเมินรับราคัาหลักิปีระกัิน 
เพ้� อนำ าเสนอคัณ์ะเจ้าหน้าที� บริหารและคัณ์ะกิรรมกิาร 
ธนาคัารทราบ

5. พิจารณ์าทบทวนราคัาหลักิปีระกัินตัามเกิณ์ฑ์์ที� ธนาคัาร 
แห่งปีระเทศไทยกิำาหนด

6. พิจารณ์าดำาเนินกิารตัามที� ได้รับมอบหมายจากิคัณ์ะกิรรมกิาร 
ธนาคัาร คัณ์ะเจ้าหน้าที� บริหาร คัณ์ะกิรรมกิารบริหาร 
คัวามเสี� ยง และคัณ์ะกิรรมกิารพิจารณ์าสินเช้ื้�อ

คณะอนุกิรรมกิารห์ลักิปีระกัินชุ้ดำท้�  1 ปีระกิอบด้วย
1. นายวิวรรธน์ ตัั�งก่ิอสกุิล  ปีระธาน
2. นายเฉลิมพล มโนขันธ์  กิรรมกิาร
3. นายสมยศ แสงมณี์เสถียร กิรรมกิาร
4. นายวัชื้รพล ปีานเปีรม  กิรรมกิาร
5. นายฉัตัรชัื้ย ภู่เจริญ  กิรรมกิารและเลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. พิจารณ์าอนุมัติัราคัาปีระเมินหลักิปีระกัิน หร้อทบทวนราคัา 

หลักิปีระกัินที� มีมูลค่ัาไม่เกิิน 10 ล้านบาท
2. จัดทำารายงานรายเด้อน สรุปีผลกิารปีระเมินรับราคัาหลักิปีระกัิน  

นำาเสนอคัณ์ะกิรรมกิารหลักิปีระกัิน
3. ดำาเนินกิารตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารหลักิปีระกัินมอบหมาย
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คณะอนุกิรรมกิารห์ลักิปีระกัินชุ้ดำท้�  2 ปีระกิอบด้วย
1. นายฉัตัรชัื้ย ภู่เจริญ  ปีระธาน
2. นายวัชื้รพล ปีานเปีรม  กิรรมกิาร
3. นางนันทวดี นาแสวง  กิรรมกิาร
4. นายชัื้ยวัฒน์ ศรีทองคัำา  กิรรมกิาร
5. นายสัญญลักิษณ์์ บุญสังข์ กิรรมกิาร
6. นายอนุสรณ์์ เวศอุรัย  กิรรมกิารและเลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. พิจารณ์าอนุมัติัราคัาปีระเมินหลักิปีระกัิน หร้อทบทวนราคัา 

หลักิปีระกัินที� มีมูลค่ัาไม่เกิิน 5 ล้านบาท
2. จัดทำารายงานรายเด้อน สรุปีผลกิารปีระเมินรับราคัา 

หลักิปีระกัิน นำาเสนอคัณ์ะกิรรมกิารหลักิปีระกัิน
3. ดำาเนินกิารตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารหลักิปีระกัินมอบหมาย

10.  คณะกิรรมกิารแผนรองรับกิารดำำาเนินธุิรกิิจต่อเน่� อง  
 ปีระกิอบด้วย
1. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา ปีระธาน
2. นายกิมลภู ภูริดิฐสกุิล  กิรรมกิาร
3. นายนาธัส กิฤตัวรานนท์  กิรรมกิาร
4. นายศราวุธ เศวตัณ์รงค์ั  กิรรมกิาร
5. นายคัริสโตัเฟ้อร์ ชื้าน  กิรรมกิาร
6. นายวีรเวท ไชื้ยวรรณ์  กิรรมกิาร
7. นายกิิตัติัพันธ์ ศรีวรรณ์วิทย์ กิรรมกิาร
8. นายพิชื้าติั รุ่งวรโศภิตั  กิรรมกิาร
9. นางสาวภัคัจิรา วุฒิเศถกิฤตั กิรรมกิาร
10. นางสาวณั์ฏิฐิตัา โล่ห์วีระ  กิรรมกิาร
11. นางสุวิมล วิศววิกิรานต์ั   กิรรมกิาร
12. นางสาวณ์ธษา สุระชีื้วะกิฤตั กิรรมกิาร
 นางสาวจุฑ์ารัตัน์ ชื้อนชื้ล เลขานุกิาร

ห์น้าท้�ความรับผิดำช้อบ
1. กิำาหนดกิลยุทธ์และนโยบายกิารบริหารคัวามต่ัอเน้� องทาง

ธุรกิิจของธนาคัาร พร้อมทั�งจัดสรรทรัพยากิรให้เพียงพอ 
ต่ัอกิารดำาเนินงาน ให้สามารถบรรลุวัตัถุปีระสงค์ัของธนาคัาร

2. พิจารณ์าคัวามเสี� ยงในกิารบริหารคัวามต่ัอเน้�องของธุรกิิจ  
และกิารคัวบคุัมให้มีกิารปีฏิิบัติัตัามแผนรองรับกิารดำาเนิน 
ธุรกิิจอย่างต่ัอเน้�อง

3. พิจารณ์ากิลั� นกิรองกิารกิำาหนดธุรกิรรมงานที� สำ าคััญ  
กิารปีระเมินคัวามเสี� ยงและผลกิระทบที� อาจเกิิดข่� นจากิ 
กิารหยุดชื้ะงักิของธุรกิรรมงานที�สำ าคััญ พร้อมทั�งกิำาหนด 
ระยะเวลาหยุดดำาเนินกิารที�ยอมรับได้ และกิลยุทธ์กิารเรียกิค้ัน 
กิารดำาเนินงานให้กิลับสู่ภาวะปีกิติัที�เหมาะสมกัิบแต่ัละธุรกิรรม

4. พิจารณ์ากิลั� นกิรองแผนรองรับกิารดำาเนินธุรกิิจอย่าง 
ต่ัอเน้�องของธนาคัาร และงบปีระมาณ์

5. พิจารณ์าและปีระกิาศใช้ื้แผนรองรับกิารดำาเนินธุรกิิจอย่าง 
ต่ัอเน้�องของธนาคัาร

6. พิจารณ์า อนุมัติั และสั�งกิารเล้อกิสถานที�เพ้�อใช้ื้เป็ีนศูนย์กิลาง 
ในกิารดำาเนินกิารแก้ิ ไขวิกิฤตั ตัรวจสอบสถานกิารณ์์ จัดหา 
กิำาลังเจ้าหน้าที�หร้ออุปีกิรณ์์สนับสนุนตัามที� ได้รับแจ้ง และ 
จัดแบ่งคัวามรับผิดชื้อบให้ผู้เกีิ�ยวข้อง เช่ื้น กิารรายงานต่ัอ 
ธนาคัารแห่งปีระเทศไทยหากิมีกิารหยุดกิารให้บริกิารของ 
ธุรกิรรมงานที�สำ าคััญ เป็ีนต้ัน

7. กิำาหนดให้มีกิารทดสอบแผนรองรับกิารดำาเนินธุรกิิจ 
อย่างต่ัอเน้� อง และกิารปีระเมินผลกิารทดสอบรายงาน 
ต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี� ยง

8. พิจารณ์ากิารทบทวน ปีรับปีรุงแผนรองรับกิารดำาเนินธุรกิิจ 
อย่างต่ัอเน้�องให้รองรับสภาพแวดล้อมที� เปีลี�ยนแปีลง รวมทั�ง 
กิำาหนดให้มีกิารฝึกิอบรมและปีระชื้าสัมพันธ์ ให้กัิบพนักิงาน

9. แต่ังตัั�งคัณ์ะทำางานชุื้ดย่อย หร้อมอบหมายให้บุคัคัลใดบุคัคัลหน่�ง  
ดำาเนินกิารภายใต้ักิรอบอำานาจตัามคัวามเหมาะสม

3. กิรรมกิารอิสำระ

นิยามกิรรมกิารอิสำระ: กิรรมกิารอิสระต้ัองไม่มีธุรกิิจ หร้อ 
ส่วนร่วมในกิารบริหารงาน หร้อไม่มีผลปีระโยชื้น์เกีิ� ยวข้องกัิบ
ธนาคัาร หร้อไม่มีลักิษณ์ะอ้� นใดที�ทำาให้ ไม่สามารถให้คัวามเห็น  
ตััดสินใจ หร้อลงมติัเกีิ�ยวกัิบกิารดำาเนินงานของธนาคัารได้อย่าง 
เป็ีนอิสระ โดยกิรรมกิารอิสระต้ัองมีคุัณ์สมบัติัตัามหลักิเกิณ์ฑ์์ 
ที� กิำาหนดโดยคัณ์ะกิรรมกิารกิำากัิบตัลาดทุนและสอดคัล้องกัิบ 
หลักิเกิณ์ฑ์์ของธนาคัารแห่งปีระเทศไทย ดังนี�
(1) ถ้อหุ้นไม่เกิินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที� มีสิทธิออกิเสียง

ทั�งหมดของธนาคัาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ 
หร้อผู้มีอำานาจคัวบคุัมของธนาคัาร ทั�งนี�  ให้นับรวมกิารถ้อหุ้น 
ของผู้ที� เกีิ�ยวข้องกัิบกิรรมกิารอิสระรายนั�นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็ีนหร้อเคัยเป็ีนกิรรมกิารที� มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกิจ้าง  
พนักิงาน ที� ปีร่กิษาที� ได้เงินเด้อนปีระจำา หร้อผู้มีอำานาจ
คัวบคุัมของธนาคัาร บริษัทในกิลุ่มธุรกิิจทางกิารเงินของ
ธนาคัาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อของ
ผู้มีอำานาจคัวบคุัมของธนาคัาร เว้นแต่ัจะได้พ้นจากิกิารมี
ลักิษณ์ะดังกิล่าวมาแล้วไม่น้อยกิว่า 2 ปีี โดยลักิษณ์ะต้ัองห้าม 
ดังกิล่าวไม่รวมถ่งกิรณี์ที�กิรรมกิารอิสระเคัยเป็ีนข้าราชื้กิาร  
หร้อที�ปีร่กิษาของส่วนราชื้กิารซ่ึ่�งเป็ีนผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อ 
ผู้มีอำานาจคัวบคุัมของธนาคัาร

(3) ไม่เป็ีนบุคัคัลที� มีคัวามสัมพันธ์ทางสายโลหิตั หร้อโดยกิาร 
จดทะเบียนตัามกิฎหมาย ในลักิษณ์ะที�เป็ีนบิดา มารดา คู่ัสมรส  
พี�น้อง และบุตัร รวมทั�งคู่ัสมรสของบุตัร ของกิรรมกิารรายอ้�น  
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ผู้บริหาร ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจคัวบคุัม หร้อบุคัคัลที�จะ 
ได้รับกิารเสนอให้เป็ีนกิรรมกิาร ผู้บริหาร หร้อผู้มีอำานาจ 
คัวบคุัมของธนาคัาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่  
หร้อผู้มีอำานาจคัวบคุัมของธนาคัาร

(4) ไม่มีหร้อเคัยมีคัวามสัมพันธ์ทางธุรกิิจกัิบธนาคัาร บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู้มีอำานาจคัวบคุัมของ 
ธนาคัาร ในลักิษณ์ะที�อาจเป็ีนกิารขัดขวางกิารใช้ื้วิจารณ์ญาณ์ 
อย่างอิสระของตัน รวมทั�งไม่เป็ีนหร้อเคัยเป็ีนผู้ถ้อหุ้นที� มีนัย  
หร้อผู้มีอำานาจคัวบคุัมของผู้ที� มีคัวามสัมพันธ์ทางธุรกิิจ 
กัิบธนาคัาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อ 
ผู้มีอำานาจคัวบคุัมของธนาคัาร เว้นแต่ัจะได้พ้นจากิกิารมี 
ลักิษณ์ะดังกิล่าวมาแล้วไม่น้อยกิว่า 2 ปีี

 คัวามสัมพันธ์ทางธุรกิิจตัามข้างต้ัน รวมถ่งกิารทำารายกิาร
ทางกิารค้ัาที�กิระทำาเป็ีนปีกิติัเพ้�อปีระกิอบกิิจกิาร กิารเช่ื้า
หร้อให้เช่ื้าอสังหาริมทรัพย์ รายกิารเกีิ� ยวกัิบสินทรัพย์ 
หร้อบริกิาร หร้อกิารให้หร้อรับคัวามช่ื้วยเหล้อทางกิารเงิน  
ด้วยกิารรับหร้อให้กู้ิย้ม คัำ�าปีระกัิน กิารให้สินทรัพย์เป็ีน 
หลักิปีระกัินหนี� สิน รวมถ่งพฤติักิารณ์์อ้� นทำานองเดียวกัิน 
ซ่ึ่�งเป็ีนผลให้ธนาคัารหร้อคู่ัสัญญามีภาระหนี� ที� ต้ัองชื้ำาระต่ัอ
อีกิฝ่ายหน่� ง ตัั� งแต่ัร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที� มีตััวตันสุทธิ 
ของธนาคัาร หร้อตัั�งแต่ั 20 ล้านบาทข่�นไปี แล้วแต่ัจำานวนใด 
จะตัำ�ากิว่า ทั�งนี�  กิารคัำานวณ์ภาระหนี� ดังกิล่าวให้เป็ีนไปีตัาม 
วิธีกิารคัำานวณ์มูลค่ัาของรายกิารที� เกีิ�ยวโยงกัินตัามปีระกิาศ 
คัณ์ะกิรรมกิารกิำากัิบตัลาดทุนว่าด้วยหลักิเกิณ์ฑ์์ ในกิารทำา 
รายกิารที� เกีิ� ยวโยงกัิน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี�  
ที� เกิิดข่�นในระหว่าง 1 ปีี ก่ิอนวันที� มีคัวามสัมพันธ์ทางธุรกิิจ 
กัิบบุคัคัลเดียวกัิน

(5) ไม่เป็ีนหร้อเคัยเป็ีนผู้สอบบัญชีื้ของธนาคัาร บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู้มีอำานาจคัวบคุัมของ
ธนาคัาร และไม่เป็ีนผู้ถ้อหุ้นที� มีนัย ผู้มีอำานาจคัวบคุัมหร้อ 
หุ้นส่วนของสำ านักิงานสอบบัญชีื้ ซ่ึ่� งมีผู้สอบบัญชีื้ของ
ธนาคัาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อ 
ผู้มีอำานาจคัวบคุัมของธนาคัารสังกัิดอยู่ เว้นแต่ัจะได้พ้น 
จากิกิารมีลักิษณ์ะดังกิล่าวมาแล้วไม่น้อยกิว่า 2 ปีี

(6) ไม่เป็ีนหร้อเคัยเป็ีนผู้ ให้บริกิารทางวิชื้าชีื้พใดๆ ซ่ึ่�งรวมถ่ง 
กิารให้บริกิารเป็ีนที�ปีร่กิษากิฎหมายหร้อที�ปีร่กิษาทางกิารเงิน 
ซ่ึ่�งได้รับค่ัาบริกิารเกิินกิว่า 2 ล้านบาทต่ัอปีี จากิธนาคัาร 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู้มีอำานาจคัวบคุัม
ของธนาคัาร และไม่เป็ีนผู้ถ้อหุ้นที� มีนัย ผู้มีอำานาจคัวบคุัม หร้อ
หุ้นส่วนของผู้บริกิารวิชื้าชีื้พนั�นด้วย เว้นแต่ัจะได้พ้นจากิกิาร 
มีลักิษณ์ะดังกิล่าวมาแล้วไม่น้อยกิว่า 2 ปีี

(7) ไม่เป็ีนกิรรมกิารที� ได้รับกิารแต่ังตัั� งข่� นเพ้� อเป็ีนตััวแทน
กิรรมกิารของธนาคัาร ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู้ถ้อหุ้นซ่ึ่�งเป็ีน 
ผู้ที� เกีิ�ยวข้องกัิบผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ปีระกิอบกิิจกิารที� มีสภาพอย่างเดียวกัินและเป็ีนกิารแข่งขัน 
ที� มีนัยกัิบกิิจกิารของธนาคัาร หร้อบริษัทย่อย หร้อไม่เป็ีน 
หุ้นส่วนที� มีนัยในห้างหุ้นส่วน หร้อเป็ีนกิรรมกิารที� มีส่วนร่วม 
บริหารงาน ลูกิจ้าง พนักิงาน ที�ปีร่กิษาที� รับเงินเด้อนปีระจำา  
หร้อถ้อหุ้นเกิินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที� มีสิทธิออกิเสียง 
ทั� งหมดของบริษัทอ้� น ซ่ึ่� งปีระกิอบกิิจกิารที� มีสภาพอย่าง 
เดียวกัินและเป็ีนกิารแข่งขันที� มีนัยกัิบกิิจกิารของธนาคัาร 
หร้อบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักิษณ์ะอ้�นใดที�ทำาให้ไม่สามารถให้คัวามเห็นอย่างเป็ีนอิสระ 
เกีิ�ยวกัิบกิารดำาเนินงานของธนาคัาร

ภายหลังได้รับกิารแต่ังตัั�งให้เป็ีนกิรรมกิารอิสระที� มีลักิษณ์ะเป็ีน
ไปีตัามวรรคัหน่�ง (1) ถ่งเก้ิา (9) แล้ว กิรรมกิารอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากิคัณ์ะกิรรมกิารให้ตััดสินใจในกิารดำาเนินกิิจกิาร
ของธนาคัาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัิน 
ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู้มีอำานาจคัวบคุัมของธนาคัาร โดยมีกิาร
ตััดสินใจในรูปีแบบขององค์ัคัณ์ะ (Collective Decision) ได้

ในปีี 2563 จนถ่งปัีจจุบัน ไม่มีกิรรมกิารอิสระรายใดของธนาคัาร 
ที� มีคัวามสัมพันธ์ทางธุรกิิจหร้อให้บริกิารทางวิชื้าชีื้พกัิบธนาคัาร  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู้มีอำานาจคัวบคุัม 
ของธนาคัาร

กิรรมกิารอิสระของธนาคัาร มีจำานวน 4 คัน ตัามรายช้ื้�อต่ัอไปีนี�
1. นายธีระพล ปุีสสเด็จ
2. นายจำานงค์ั วัฒนเกิส
3. นายสตีัเฟ่้น ทีราดอร์ บริโอเนส
4. นายศุภชัื้ย สุขะนินทร์

4. ค่าตอบแทนของกิรรมกิาร

4.1 นโยบายกิารจ่ายค่าตอบแทน
กิารจ่ายค่ัาตัอบแทนแก่ิกิรรมกิารและพนักิงานตัั� งแต่ัระดับ
ตัำาแหน่งผู้อำานวยกิารข่� นไปี โดยมีกิารจัดกิารให้สอดคัล้อง 
กัิบบทบาทหน้าที� และคัวามรับผิดชื้อบในกิารกิำากัิบกิารทำางาน 
ของธนาคัาร คัำาน่งถ่งผลปีระกิอบกิารของธนาคัาร ผลงาน 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิิจ ตัลอดจนภาวะทางเศรษฐกิิจโดยรวม  
และต้ัองเป็ีนไปีตัามมติัที�ปีระชุื้มผู้ถ้อหุ้นกิำาหนด
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4.2 กิารจ่ายค่าตอบแทน
 4.2.1 ค่ัาตัอบแทนที� เป็ีนตััวเงิน 
 สำ าหรับกิรรมกิาร กิำาหนดเป็ีน 4 ส่วน ดังนี�

1) ค่ัาตัอบแทนรายเด้อน โดยจ่ายให้กิรรมกิารที�ดำารง
ตัำาแหน่ง ดังนี�
•  ปีระธานกิรรมกิารธนาคัาร 
•  ปีระธานคัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดย่อยต่ัางๆ ได้แก่ิ 

คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบ
2) ค่ัาเบี�ยปีระชุื้ม โดยจ่ายให้แก่ิกิรรมกิารตัามจำานวนคัรั�ง 

ที� เข้าร่วมปีระชุื้ม
3) เงินบำาเหน็จกิรรมกิาร โดยมีหลักิเกิณ์ฑ์์กิารจ่าย

บำาเหน็จกิรรมกิาร ดังนี�
•  ธนาคัารต้ัองมีผลกิำาไรจากิกิารปีระกิอบกิาร 

และ
•  ธนาคัารต้ัองมีกิารจ่ายเงินปัีนผลให้ผู้ถ้อหุ้น

4) ผลปีระโยชื้น์ตัอบแทนในลักิษณ์ะอ้�นตัามที�ปีระชุื้ม 
ผู้ ถ้ อ หุ้ น กิำา ห น ด เ ป็ี น จำา นว น แ น่ น อ นวา ง เ ป็ี น 
หลักิเกิณ์ฑ์์ และจะกิำาหนดไว้เป็ีนคัราวๆ ไปี

สำ าหรับพนักิงานตัั� งแต่ัระดับตัำาแหน่งผู้อำานวยกิาร 
ข่� นไปี ปีระกิอบด้วย เงินเด้อน เงินช่ื้วยเหล้อ โบนัส 
หร้อเงินรางวัล และค่ัาใช้ื้จ่ายปีระจำาเด้อน ได้แก่ิ 
ค่ัาส่กิหรอรถยนต์ั ค่ัานำ� ามัน ค่ัาโทรศัพท์

4.2.2 ค่ัาตัอบแทนอ้� นเป็ีนไปีตัามระเบียบหร้อหลักิเกิณ์ฑ์์ 
ที�ธนาคัารกิำาหนด ได้แก่ิ 
• ค่ัาเบี�ยเลี�ยง / ค่ัาที�พักิ / ค่ัาพาหนะสำ าหรับกิารเดินทาง 

ไปีปีฏิิบัติังานต่ัางจังหวัดและต่ัางปีระเทศ
• สวัสดิกิารค่ัารักิษาพยาบาล กิารตัรวจสุขภาพ 

ปีระจำาปีี ปีระกัินชีื้วิตั

ผลปีระโยช้น์ตอบแทน หุ้์น หุ้์นกู้ิ ห์ร่อสิำทธิิปีระโยช้น์อ่�น
ตัารางแสดงผลตัอบแทนกิรรมกิารในรูปีค่ัาตัอบแทนรายเด้อนและค่ัาเบี�ยปีระชุื้มของคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร และคัณ์ะกิรรมกิารชุื้ดย่อย 
ในปีี 2563 เป็ีนเงินรวม 5,610,000 บาท

รายช้ื้�อ
คัณ์ะ

กิรรมกิาร

คัณ์ะ
เจ้าหน้าที�

บริหาร

คัณ์ะ
กิรรมกิาร

ตัรวจสอบ

คัณ์ะ
กิรรมกิาร

สรรหาฯ

คัณ์ะ
กิรรมกิาร

กิำากัิบ
คัวามเสี� ยง รวม

1. นายวานิชื้ ไชื้ยวรรณ์ - - - - - -

2. นายสามารถ บูรณ์วัฒนาโชื้คั 780,000 - - - - 780,000

3. นายธีระพล ปุีสสเด็จ 440,000 - 960,000 - - 1,400,000

4. นายจำานงค์ั วัฒนเกิส 440,000 - 300,000 120,000 - 860,000

5. นายสตีัเฟ่้น ทีราดอร์ บริโอเนส 440,000 - 320,000 70,000 490,000 1,320,000

6. นายศุภชัื้ย สุขะนินทร์ 440,000 - - - - 440,000

7. นายกัิวราฟ้ มาลิคั 440,000 - - 70,000 300,000 810,000

8. นางสาวกิฤษณ์า อร่ามกุิลชัื้ย - - - - - -

9. นายวิญญูู ไชื้ยวรรณ์ - - - - - -

10. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา - - - - - -

รวม 2,980,000 - 1,580,000 260,000 790,000 5,610,000

ห์มายเห์ตุ 1. ตัารางนี� ไม่รวมค่ัาตัอบแทนรายเด้อนและผลปีระโยชื้น์อ้�นของกิรรมกิารที� เป็ีนผู้บริหาร
                   2. บุคัคัลลำาดับที�  1 ไม่ขอรับค่ัาตัอบแทนรายเด้อน
                    3. บุคัคัลลำาดับที�  2 พ้นจากิตัำาแหน่งปีระธานกิรรมกิาร ด้วยเหตุัถ่งแก่ิกิรรม มีผลตัั�งแต่ัวันที�  24 สิงหาคัม 2563
                      4. บุคัคัลลำาดับที�  8, 9, 10 ไม่ขอรับค่ัาเบี�ยปีระชุื้มทุกิคัณ์ะ
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ตัารางแสดงค่ัาตัอบแทนรายเด้อนกิรรมกิารที� เป็ีนผู้บริหาร
ในปีี 2563 

ปีระเภท จำานวนคน จำานวนเงิน (บาท)

ค่ัาตัอบแทนรายเด้อน 3 66,240,448.40

เงินสมทบเข้ากิองทุนสำ ารองเลี�ยงชีื้พ 2 2,754,000

เงินสมทบเข้ากิองทุนปีระกัินสังคัม 2 14,400

รวม 3 69,008,848.40

ตัารางแสดงผลตัอบแทนพิเศษในปีี 2563

ปีระเภท จำานวนคน จำานวนเงิน (บาท)

ผลตัอบแทนพิเศษ 8 2,100,000

รวม 8 2,100,000

ตัารางแสดงผลตัอบแทนกิรรมกิารกิรณี์หุ้น/หุ้นกู้ิ ในปีี 2563

ปีระเภท จำานวนคน จำานวนเงิน (บาท)

หุ้น/หุ้นกู้ิ - -

รวม - -

ตัารางแสดงค่ัาตัอบแทนอ้�นๆ ที� ไม่ใช่ื้ตััวเงินในปีี 2563 

ปีระเภท จำานวนคน จำานวนเงิน (บาท)

ปีระกัินชีื้วิตั 4 18,000

รวม 4 18,000

5.  สิำทธิิของผู้ม้ส่ำวนได้ำเส้ำย

ภายใต้ัหลักิเกิณ์ฑ์์กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารที� ดี ธนาคัารไทยเคัรดิตั
เพ้�อรายย่อย จำากัิด (มหาชื้น) มุ่งมั�นให้คัวามสำาคััญในกิารบริหารงาน 
และดำาเนินธุรกิิจด้วยคัวามซ้ึ่�อสัตัย์ สุจริตั โปีร่งใส บนพ้�นฐาน 
ของคัวามรับผิดชื้อบต่ัอสังคัมและสิ�งแวดล้อม เพ้�อสร้างมูลค่ัาเพิ�ม 
ให้แก่ิผู้มีส่วนได้เสียทุกิกิลุ่ม ด้วยคัวามเช้ื้�อมั�นในแนวคิัด “Everyone  
Matters ใคัรไม่เห็น เราเห็น” โดยจัดให้มีนโยบาย มาตัรกิาร และ 
ระบบงานในกิารป้ีองกัินและจัดกิารคัวามขัดแย้งทางผลปีระโยชื้น์  
กิารคัวบคุัมดูแล ติัดตัาม และตัรวจสอบให้มีกิารปีฏิิบัติัตัาม 
นโยบาย มาตัรกิาร และระบบงาน ตัลอดจนกิารทบทวน 
คัวามเหมาะสมในนโยบายและแนวทางที� เกีิ�ยวข้อง อีกิทั�งธนาคัาร 
ได้มุ่งมั� นสร้างสรรค์ัผลิตัภัณ์ฑ์์ที� มีคัวามแตักิต่ัาง เรียบง่าย  
และโปีร่งใส ภายใต้ันโยบาย “กิารกิำากัิบดูแลให้บริกิารลูกิค้ัา
อย่างเป็ีนธรรม” (Market Conduct) และ “กิารให้สินเช้ื้�ออย่าง 
มีคัวามรับผิดชื้อบ” (Responsible Lending)

ลูกิค้า: ธนาคัารพร้อมเติับโตัเคีัยงคู่ัไปีกัิบธุรกิิจลูกิค้ัาอย่างมั�นคัง
และยั�งย้น ด้วยคัวามมุ่งมั�นพัฒนาผลิตัภัณ์ฑ์์และบริกิารที�ตัอบโจทย์ 
และตัรงตัามคัวามต้ัองกิารของลูกิค้ัาอย่างแท้จริง พร้อมสนับสนุน 
ด้านกิารเงิน เน้นกิลุ่มผู้ปีระกิอบกิารรายย่อย ซ่ึ่�งธนาคัารสนับสนุน 
ด้านกิารเงินในระบบที� มีคัวามโปีร่งใสและเป็ีนธรรม เพ้�อใช้ื้
หมุนเวียนในธุรกิิจอย่างมั� นคังและสามารถสร้างกิารเติับโตั 
ได้อย่างแข็งแกิร่ง พร้อมส่งเสริมให้ปีระชื้าชื้นโดยเฉพาะกิลุ่ม 
ผู้ปีระกิอบกิารรายย่อยที� ไม่สามารถเข้าถ่งแหล่งเงินทุนในระบบ
ให้มีโอกิาสเข้าถ่งบริกิารทางกิารเงินอย่างทั� วถ่งและเท่าเทียม
ด้วยนโยบายและเง้�อนไขผลิตัภัณ์ฑ์์ทางกิารเงินที� เป็ีนธรรมและ
ตัอบโจทย์ต่ัอคัวามต้ัองกิารของลูกิค้ัาอย่างแท้จริง เน้นกิารให้ 
บริกิารที�รวดเร็ว พัฒนากิระบวนกิารให้บริกิารและกิารอนุมัติัสินเช้ื้�อ 
ที� ไม่ยุ่งยากิซัึ่บซ้ึ่อน เพราะธนาคัารเข้าใจคัวามต้ัองกิารของลูกิค้ัา 
ทุกิกิลุ่มเป้ีาหมายอย่างแท้จริง ส่งผลให้ลูกิค้ัามั�นใจในคุัณ์ภาพ  
และสามารถสร้างคัวามพ่งพอใจสูงสุดให้แก่ิลูกิค้ัา รวมถ่งรักิษา 
คัวามสัมพันธ์อันดีกัิบลูกิค้ัาเสมอมา 

ผู้ถ่ือหุ้์น: ธนาคัารดำาเนินธุรกิิจโดยย่ดมั�นตัามวิสัยทัศน์และพันธกิิจ 
ของธนาคัาร รวมถ่งหลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารที� ดีบนพ้�นฐาน 
ของคัวามซ้ึ่�อสัตัย์และโปีร่งใส มุ่งมั�นพัฒนาด้านผลิตัภัณ์ฑ์์และ 
กิารบริกิารอย่างต่ัอเน้�อง เพ้�อสร้างกิารเติับโตัทั�งผลปีระกิอบกิาร 
ที� ดีสู่กิารขับเคัล้�อนธุรกิิจอย่างมั�นคังและยั�งย้น ทั� งยังตัระหนักิ 
ถ่งกิารเป็ีนส่วนหน่�งของสังคัม เพ้�อสร้างรากิฐานและกิารเติับโตั 
เชิื้งพาณิ์ชื้ย์ รวมถ่งสร้างคัวามสัมพันธ์อันดีกัิบคันในสังคัม 
ในระยะยาว ตัลอดจนสร้างมูลค่ัาให้แก่ิผู้ถ้อหุ้นโดยคัำาน่งถ่ง 
ผลปีระโยชื้น์ของผู้มีส่วนได้เสีย

พนักิงาน:  ธนาคัารมีนโยบายด้านกิารพัฒนาอบรมคัวามรู้  
คัวามสามารถของพนักิงานให้มีคุัณ์ภาพอย่างต่ัอเน้� อง เพ้�อ 
ตัอบสนองคัวามต้ัองกิารของลูกิค้ัาได้อย่างมีมาตัรฐานและ 
สร้างคัวามพ่งพอใจสูงสุด รวมถ่งเปิีดโอกิาสให้พนักิงานได้ 
ก้ิาวหน้าในหน้าที�กิารงานและได้รับผลตัอบแทนที� ดีและเหมาะสม  
เพ้�อให้เกิิดคัวามร่วมแรงร่วมใจในกิารปีฏิิบัติังาน ภายใต้ักิารสร้าง 
บรรยากิาศในกิารทำางาน เสม้อนบุคัคัลในคัรอบคัรัวเดียวกัิน

คู่ค้า: ธนาคัารให้คัวามสำ าคััญกัิบกิารแสวงหาพันธมิตัรเพ้�อเพิ�ม
โอกิาสทางธุรกิิจ และคัวามร่วมม้อในกิารแลกิเปีลี�ยนข้อมูลที� เป็ีน
ปีระโยชื้น์ ในกิารดำาเนินธุรกิิจร่วมกัินอย่างต่ัอเน้�อง เพ้�อผลักิดัน 
กิารดำาเนินงานของธนาคัารให้ปีระสบผลสำ าเร็จ พร้อมตัั� งมั� น 
อยู่ในคัวามซ้ึ่�อสัตัย์สุจริตัและเที�ยงธรรมต่ัอคู่ัค้ัา โดยมุ่งทำาธุรกิิจ 
ร่วมกัิบคู่ัค้ัาในระยะยาวและสร้างกิารเติับโตัอย่างยั�งย้น

เจ้าห์น้� : ธนาคัารมีนโยบายในกิารรักิษาและปีฏิิบัติัตัามเง้�อนไข 
ที� มีต่ัอเจ้าหนี�  ด้วยกิารคัวบคุัมดูแลให้มีกิารชื้ำาระค้ันเงินกู้ิและ 
ดอกิเบี� ยให้กัิบเจ้าหนี� เงินกู้ิย้มทุกิปีระเภทอย่างคัรบถ้วนตัาม 
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กิำาหนดเวลา ทั�งยังปีฏิิบัติัตัามเง้�อนไขกิารกู้ิย้มเงินตัามข้อตักิลง 
อย่างเคัร่งคัรัด และจะดำาเนินงานเพ้�อให้เจ้าหนี� มั� นใจในคัวาม
สามารถในกิารชื้ำาระหนี�และฐานะทางกิารเงินของธนาคัาร

ห์น่วยงานกิำากัิบดูำแล: ธนาคัารมุ่งมั�นดำาเนินธุรกิิจภายใต้ักิารปีฏิิบัติั 
ตัามกิฎหมายและ/หร้อข้อกิำาหนดของหน่วยงานกิำากัิบดูแล 
ที� เกีิ�ยวข้องอย่างเคัร่งคัรัด

สัำงคม: ธนาคัารย่ดมั�นในวิสัยทัศน์และพันธกิิจกิารดำาเนินกิิจกิาร 
ด้วยจริยธรรมและกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารที� ดี คัวบคู่ักัิบกิารมี 
ส่วนร่วมในกิารพัฒนาสังคัม พร้อมอยู่เคีัยงข้างผู้ปีระกิอบกิาร 
ขนาดกิลางถ่งขนาดย่อม ให้สามารถเริ�มต้ันและต่ัอยอดธุรกิิจ 

ได้อย่างแข็งแกิร่ง อันเป็ีนส่วนสำ าคััญในกิารสร้างคัวามมั�นคัง 
ทางเศรษฐกิิจ

สิำ� งแวดำล้อม: ธนาคัารดำาเนินโคัรงกิารเพ้�อส่งเสริมกิารตัระหนักิ
ถ่งคัวามสำ าคััญของสิ� งแวดล้อม ทั�งเยาวชื้นและพนักิงานธนาคัาร 
ทั� งองค์ักิร ด้วยคัวามมุ่งหวังเป็ีนส่วนหน่� งในกิารช่ื้วยบรรเทา 
ผลกิระทบจากิกิารเปีลี�ยนแปีลงสภาพภูมิอากิาศและสิ� งแวดล้อม 
อย่างยั�งย้น รวมถ่งกิำาหนดลักิษณ์ะกิิจกิารที�ธนาคัารไม่สนับสนุน
กิารให้สินเช้ื้�อกัิบธุรกิิจที�อาจส่งผลกิระทบต่ัอสิ� งแวดล้อม สังคัม  
และธรรมาภิบาล และได้ปีระกิาศนโยบายให้เป็ีนส่วนหน่� งใน
กิระบวนกิารคััดกิรองลูกิค้ัาอย่างเป็ีนรูปีธรรม

6. กิารปีระชุ้ม

รายช้ื้�อ
คัณ์ะกิรรมกิาร

ธนาคัาร
คัณ์ะเจ้าหน้าที�

บริหาร
คัณ์ะกิรรมกิาร

ตัรวจสอบ

คัณ์ะกิรรมกิาร
สรรหา

 และกิำาหนด
ค่ัาตัอบแทน

คัณ์ะกิรรมกิาร
กิำากัิบ

คัวามเสี� ยง

1. นายสามารถ บูรณ์วัฒนาโชื้คั 6/7 - - - -

2. นายธีระพล ปุีสสเด็จ 12/12 - 12/12 - -

3. นายสตีัเฟ่้น ทีราดอร์ บริโอเนส 12/12 - 12/12 4/4 11/11

4. นายจำานงค์ั วัฒนเกิส 12/12 - 11/12 4/4 -

5. นายศุภชัื้ย สุขะนินทร์ 12/12 - - - -

6. นายกัิวราฟ้ มาลิคั 12/12 - - 4/4 11/11

7. นางสาวกิฤษณ์า อร่ามกุิลชัื้ย 12/12 - - - -

8. นายวิญญูู ไชื้ยวรรณ์ 12/12 12/12 - - 10/11

9. นายรอย ออกุิสติันัส กุินารา 12/12 12/12 - - 11/11

7.  จริยธิรรมทางธุิรกิิจ

คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารได้กิำาหนดนโยบายกิารฝึกิอบรมมาตัรฐาน 
ด้านจริยธรรมต่ัอบุคัลากิรทุกิระดับของธนาคัารอย่างชัื้ดเจน 
เพ้�อเสริมสร้างคัวามเช้ื้�อถ้อและคัวามไว้วางใจ พร้อมสร้างปีระโยชื้น์ 
สูงสุดให้อุตัสาหกิรรมทางกิารเงินของธนาคัาร ผู้ถ้อหุ้น และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยบุคัลากิรทุกิระดับมีหน้าที� ต้ัองถ้อปีฏิิบัติัตัาม
แนวทางที� กิำาหนดไว้อย่างเคัร่งคัรัด ทั� งในส่วนที� พ่งปีฏิิบัติัต่ัอ
ธนาคัาร ลูกิค้ัา สังคัม และบุคัลากิรในองค์ักิร ดังนี�
• ปีฏิิบัติัหน้าที� ด้วยคัวามซ้ึ่�อสัตัย์สุจริตั มีคุัณ์ธรรม คัวาม 

รับผิดชื้อบตัามกิฎหมาย กิฎเกิณ์ฑ์์ของทางกิาร และนโยบาย
ระเบียบงานของธนาคัารอย่างเคัร่งคัรัด เช่ื้น นโยบาย
กิารต่ัอต้ัานกิารคัอร์รัปีชัื้น (Anti-corruption Policy) 

และนโยบายกิารปีฏิิบัติังานกิารป้ีองกัินและปีราบปีราม 
กิารฟ้อกิเงิน และกิารป้ีองกัินและปีราบปีรามกิารสนับสนุน 
ทางกิารเงินแก่ิกิารก่ิอกิารร้ายและกิารแพร่ขยายอาวุธที� มี 
อานุภาพทำาลายล้างสูง

• มีส่วนร่วมในกิารป้ีองกัินและหลีกิเลี�ยงกิารกิระทำาอันนำามา 
ซ่ึ่�งคัวามขัดแย้งทางผลปีระโยชื้น์

• ปีฏิิบัติัหน้าที� ด้วยคัวามย่ดมั� นในมาตัรฐานของผู้ปีระกิอบ
วิชื้าชีื้พที� มีคัวามรู้ คัวามสามารถ คัวามชื้ำานาญ และคัวาม
ระมัดระวังรอบคัอบอย่างเต็ัมคัวามสามารถ

• เก็ิบรักิษาข้อมูลอันเป็ีนคัวามลับและไม่ ใช้ื้ข้อมูลภายใน  
หร้อข้อมูลอันเป็ีนคัวามลับเพ้�อแสวงหาปีระโยชื้น์ ในทาง 
มิชื้อบแก่ิตันเองหร้อผู้อ้�น
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8. กิารป้ีองกัินความขัดำแย้งทางผลปีระโยช้น์

ธนาคัารกิำาหนดแนวทางเป็ีนลายลักิษณ์์อักิษรถ่งมาตัรกิารบริหาร 
จัดกิารคัวามขัดแย้งทางผลปีระโยชื้น์ ดังนี�

8.1 กิารป้ีองกัินกิารใช้ื้ข้อมูลภายใน
 ธนาคัารปีระกิอบธุรกิิจภายในขอบเขตักิารปีระกิอบธุรกิิจ

และขอบเขตักิารทำาธุรกิรรมของธนาคัารพาณิ์ชื้ย์เพ้�อรายย่อย  
โดยให้บริกิารแก่ิลูกิค้ัารายย่อย และวิสาหกิิจขนาดกิลาง 
และขนาดย่อมเท่านั� น ไม่มีลูกิค้ัาที� เป็ีนธุรกิิจขนาดใหญ่หร้อ
บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักิทรัพย์ จ่งมีคัวามเสี� ยงที�ตัำ�า
เกีิ�ยวกัิบกิารรับและใช้ื้ข้อมูลที� ยังมิได้เปิีดเผยต่ัอสาธารณ์ะ 
ที� มีสาระสำ าคััญ (Material Nonpublic Information) ทั�งนี�   
ธนาคัารมีข้อกิำาหนดในจรรยาบรรณ์พนักิงานเกีิ� ยวกัิบ 
กิารรักิษาข้อมูลคัวามลับและกิารห้ามใช้ื้ข้อมูลของธนาคัาร 
และลูกิค้ัาเพ้�อปีระโยชื้น์ของตันเองหร้อผู้อ้�น  

8.2  กิารทำาธุรกิรรมระหว่างกิลุ่มบริษัทในเคัร้อและผู้มีผลปีระโยชื้น์ 
เกีิ�ยวข้อง
8.2.1  ห้ามมิ ให้มีลักิษณ์ะกิารถ่ายเทผลปีระโยชื้น์ของ 

ธนาคัารไปียังบุคัคัลที� เกีิ� ยวข้องในกิารทำารายกิาร 
ระหว่างธนาคัารกัิบกิรรมกิาร ผู้บริหาร ผู้ถ้อหุ้น 
รายใหญ่ และบุคัคัลที� เกีิ�ยวข้อง

8.2.2  ห้ามผู้บริหารหร้อพนักิงานที� เป็ีนผู้ที� มีส่วนได้เสีย  
หร้อมีผลปีระโยชื้น์เกีิ�ยวข้องเข้าร่วมในกิระบวนกิาร 
ตััดสินใจในธุรกิรรมระหว่างกัิน

8.2.3  กิำาหนดให้ธุรกิรรมระหว่างกิลุ่มบริษัทในเคัร้อและ 
ผู้มีผลปีระโยชื้น์เกีิ� ยวข้องที� มีข้อตักิลงทางกิารค้ัา 
ไม่เป็ีนไปีตัามเง้� อนไขกิารค้ัาทั� วไปีต้ัองผ่านกิาร 
เห็นชื้อบจากิคัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบ ก่ิอนเสนอ 
อนุมัติัต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร

8.3  กิารรับและให้ของขวัญ กิารรับรอง และผลปีระโยชื้น์อ้�นๆ
 ธนาคัารกิำาหนดนโยบายต่ัอต้ัานกิารทุจริตัคัอร์รัปีชัื้น โดย

พนักิงานทุกิระดับต้ัองไม่ติัดสินบน นำาเสนอผลตัอบแทน 
หร้อเรียกิร้องผลปีระโยชื้น์อ้� นใดซ่ึ่�งไม่เหมาะสมทั�งทางตัรง
และทางอ้อมกัิบลูกิค้ัา หน่วยงานของรัฐ เอกิชื้น หร้อบุคัคัล 
ที� สาม เพ้� อก่ิอให้เกิิดอิทธิพลต่ัอกิารใช้ื้วิจารณ์ญาณ์ที� 
เป็ีนกิลางในกิารตััดสินใจ หร้อก่ิอให้เกิิดอิทธิพลต่ัอกิารกิระทำา 
ในหน้าที�ของผู้อ้�น หร้อทำาให้ ได้มาซ่ึ่�งปีระโยชื้น์อันมิชื้อบ

9. กิารควบคุมภายในและกิารตรวจสำอบภายใน

ธนาคัารให้คัวามสำ าคััญกัิบระบบคัวบคุัมภายใน ด้วยกิารกิำาหนด
เป็ีนนโยบายหลักิในกิารสร้างระบบกิารคัวบคุัมภายในที� เหมาะสม 
และเพียงพอ รวมทั� งกิารพัฒนาระบบคัวบคุัมภายในให้มี
ปีระสิทธิภาพยิ� งข่� น เน้� องจากิธนาคัารตัระหนักิดีว่าระบบ 
กิารคัวบคุัมภายในที� ดีและเหมาะสมสามารถช่ื้วยป้ีองกัิน 
กิารปีฏิิบัติังานในทุกิส่วนของธนาคัาร ซ่ึ่�งนำาไปีสู่ผลปีระกิอบกิารที�ดี 
และคัวามเจริญก้ิาวหน้าของธนาคัารให้มีคัวามยั�งย้น โดยสาระ 
สำ าคััญของระบบกิารคัวบคุัมภายในที�ธนาคัารได้กิำาหนดไว้มีดังนี�

1. กิารจัดโคัรงสร้างองค์ักิรให้มีคัวามชัื้ดเจนและสอดคัล้องกัิบ
ขนาดของธนาคัารและเป้ีาหมายในกิารดำาเนินธุรกิิจ

2. คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบทำาหน้าที� พิจารณ์าคัวามเพียงพอ
ของระบบกิารคัวบคุัมภายในของธนาคัาร โดยกิำากัิบดูแล 
กิารปีฏิิบัติังานของสายงานตัรวจสอบภายใน ตัลอดจน 
ทำางานใกิล้ชิื้ดกัิบผู้สอบบัญชีื้ของธนาคัาร ซ่ึ่�งเน้นกิารพิจารณ์า 
คัวามเพียงพอของระบบกิารคัวบคุัมภายใน กิารปีฏิิบัติัตัาม
กิฎเกิณ์ฑ์์ของทางกิารและทบทวนสอบทานนโยบายบัญชีื้ 
ที�สำ าคััญ รวมถ่งกิารเปิีดเผยข้อมูลของธนาคัาร

3. ธนาคัารได้ ให้คัวามสำ าคััญกัิบกิารบริหารคัวามเสี� ยงเป็ีน
อย่างยิ�ง โดยมีคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี�ยงและฝ่ายงาน 
บริหารคัวามเสี�ยงที� มีหน้าที� วิเคัราะห์คัวามเสี�ยงปีระเภทต่ัางๆ  
และติัดตัามให้ธนาคัารมีคัวามเสี�ยงในระดับที�ยอมรับได้ตัามที�  
คัณ์ะกิรรมกิารกิำาหนด โดยมีกิารรายงานเร้�องจากิกิารพิจารณ์า 
ของคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเสี� ยงต่ัอคัณ์ะกิรรมกิาร 
ตัรวจสอบและคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารเป็ีนปีระจำา

4. ธนาคัารมีระเบียบกิารปีฏิิบัติังานที�กิำาหนดอำานาจตัลอดจน 
คัวามรับผิดชื้อบของผู้บริหารและผู้ปีฏิิบัติังานแต่ัละระดับ  
รวมถ่งกิระบวนกิารคัวบคุัมในแต่ัละขั�นตัอนของกิารปีฏิิบัติังาน  
โดยมีกิารแบ่งแยกิหน้าที� ผู้ปีฏิิบัติังาน ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติั 
ออกิจากิกัิน เพ้�อให้เกิิดกิารถ่วงดุลและเพ้�อกิารตัรวจสอบ
ระหว่างกัินอย่างเหมาะสม และมีกิารจัดทำาคู่ัม้อกิารปีฏิิบัติังาน 
เพ้�อให้ผู้ปีฏิิบัติังานปีฏิิบัติัตัามได้อย่างไม่ผิดพลาด

5. ธนาคัารมีระบบเทคัโนโลยีสารสนเทศที� ได้รับกิารพัฒนา 
อย่างต่ัอเน้�อง เพ้�อใช้ื้สนับสนุนข้อมูลทางกิารเงินและข้อมูล 
กิารปีฏิิบัติังาน เพ้�อให้มีกิารติัดตัามและปีระเมินผลตัาม 
ระบบกิารคัวบคุัมภายในที� กิำาหนด และให้สามารถแก้ิ ไข 
ข้อบกิพร่องที� มีนัยสำ าคััญได้อย่างทันท่วงที รวมถ่งสามารถ 
ให้ข้อมูลระบบสารสนเทศที�มีปีระโยชื้น์ มีคัวามถูกิต้ัองคัรบถ้วน 
ต่ัอกิารตััดสินใจของคัณ์ะกิรรมกิารและผู้บริหารของธนาคัาร
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6. สายงานตัรวจสอบภายในมีหน้าที�ตัรวจสอบกิารปีฏิิบัติังาน 
ของธนาคัาร โดยใช้ื้หลักิเกิณ์ฑ์์กิารพิจารณ์าตัามฐาน 
คัวามเสี� ยงของงาน กิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ของทางกิาร  
นโยบายระเบียบปีฏิิบัติัของธนาคัาร เป็ีนแนวทางในกิารตัรวจสอบ  
โดยสายงานตัรวจสอบภายในมีคัวามอิสระในกิารปีฏิิบัติังาน 
จากิฝ่ายจัดกิาร ซ่ึ่�งรายงานตัรงต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบ

10. กิารเปิีดำเผยข้อมูลข่าวสำาร

ธนาคัารให้คัวามสำ าคััญกัิบคัวามโปีร่งใสในกิารดำาเนินงาน ด้วย
กิารมอบหมายให้มีกิารกิำากัิบตัรวจสอบและกิำากัิบกิารปีฏิิบัติังาน 
ของธนาคัาร ภายใต้ักิฎเกิณ์ฑ์์และนโยบายระเบียบปีฏิิบัติัของ
ธนาคัาร โดยกิำาหนดให้มีกิารเปิีดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคัาร
อย่างคัรบถ้วนและโปีร่งใส เพ้�อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจทั�วไปี 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั�วถ่ง ไม่ว่าจะเป็ีนข้อมูลทั�วไปีของ 
ธนาคัาร รายงานข้อมูลทางกิารเงิน ข้อมูลกิารดำารงเงินกิองทุน 
ตัามปีระกิาศของธนาคัารแห่งปีระเทศไทย รวมทั�งข้อมูลผลิตัภัณ์ฑ์์ 
และบริกิารของธนาคัาร ซ่ึ่�งมีกิารเผยแพร่ผ่านส้� อมวลชื้น เว็บไซึ่ต์ั 
ของธนาคัารที�  www.tcrbank.com และช่ื้องทางส้� อสังคัม
ออนไลน์ต่ัางๆ (Social Media) พร้อมทั� งเปิีดเผยรายงาน 
คัวามรับผิดชื้อบของคัณ์ะกิรรมกิารต่ัอรายงานทางกิารเงิน 
ในรายงานปีระจำาปีี ทั� งภาษาไทยและภาษาอังกิฤษ ซ่ึ่�งเผยแพร่ 
บนเว็บไซึ่ต์ัของธนาคัารเช่ื้นเดียวกัิน

11. กิารบริห์ารลูกิค้าสัำมพันธ์ิ

ธนาคัารให้คัวามสำ าคััญกัิบกิารทำาคัวามเข้าใจและเ ข้าถ่ง
คัวามต้ัองกิารที� แท้จริงของลูกิค้ัา พร้อมมุ่งเน้นกิารส่งมอบ
ปีระสบกิารณ์์ที� ดีและตัอบโจทย์ลูกิค้ัาในทุกิช่ื้องทางกิารให้ 
บริกิารของธนาคัาร โดยได้จัดตัั�งทีมบริหารคัวามสัมพันธ์ลูกิค้ัา 
เพ้�อตัอบสนองคัวามต้ัองกิารของลูกิค้ัา และมีศูนย์ลูกิค้ัาสัมพันธ์  
(Call Center) ให้บริกิารสอบถามข้อมูล ผลิตัภัณ์ฑ์์ และรองรับ 
คัวามต้ัองกิารของลูกิค้ัา รวมถ่งจัดให้มีกิารนำาข้อเสนอแนะของ 
ลูกิค้ัาจากิกิารสอบถามคัวามพ่งพอใจกิารใช้ื้บริกิารมาปีรับปีรุง 
พัฒนาบริกิารและกิระบวนกิารต่ัางๆ เพ้�อสร้างปีระสบกิารณ์์ที� ดี 
ให้กัิบลูกิค้ัาอย่างต่ัอเน้�อง

ขณ์ะเดียวกัินธนาคัารยังได้ปีระชื้าสัมพันธ์ข้อมูลผลิตัภัณ์ฑ์์
ทางกิารเงินของธนาคัารผ่านหลากิหลายช่ื้องทาง เช่ื้น Facebook,  
Chat, Website และเพ้�อให้ลูกิค้ัาของธนาคัารสามารถเข้าถ่ง 
ผลิตัภัณ์ฑ์์ทางกิารเงินได้อย่างทั�วถ่ง ธนาคัารจ่งได้พัฒนาทีมงาน 
เพ้�อติัดต่ัอลูกิค้ัาที� ให้คัวามสนใจผลิตัภัณ์ฑ์์ของธนาคัาร และส่งมอบ 
ปีระสบกิารณ์์ที� ดีในทุกิช่ื้องทางกิารให้บริกิาร รวมถ่งมีทีมงาน 
ในกิารปีระสานงานรักิษาฐานลูกิค้ัาเก่ิาที� มีคุัณ์ภาพให้คังอยู่กัิบ 
ธนาคัารต่ัอไปี

12. กิารรับเร่�องร้องเร้ยน

ธนาคัารมีแนวทางกิารดำาเนินงานที� ย่ดหลักิคัวามถูกิต้ัอง ซ้ึ่�อสัตัย์  
และโปีร่งใส โดยได้จัดตัั� งฝ่ายรับเร้�องร้องเรียนเพ้�อรองรับ 
กิารจัดกิารข้อร้องเรียนของลูกิค้ัาหร้อกิารแจ้งเบาะแสกิารทุจริตั
ต่ัางๆ ซ่ึ่�งลูกิค้ัาสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่ื้องทางออนไลน์ของ 
ธนาคัาร สาขา และศูนย์ลูกิค้ัาสัมพันธ์ (Call Center) โดยเจ้าหน้าที�  
จะต้ัองสามารถรับเร้�องได้ทันที แม้เป็ีนเร้�องที� เกีิ� ยวข้องกัิบ 
หน่วยงานอ้� น เพ้�ออำานวยคัวามสะดวกิและไม่ทำาให้ผู้ร้องเรียน 
เกิิดคัวามไม่พอใจ จากินั� นจ่งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั� นตัอน 
และระยะเวลาในกิารดำาเนินกิาร

นอกิจากินั�น ทางธนาคัารยังมีกิารกิำาหนดจรรยาบรรณ์/บทบาท
หน้าที�ของพนักิงานทุกิระดับ ให้คัรอบคัลุมถ่งกิารตัรวจสอบ และ
กิารปีฏิิบัติังานที� เป็ีนไปีตัามกิฎหมาย กิฎระเบียบ ข้อบังคัับ คู่ัม้อ
กิารปีฏิิบัติังานที� เกีิ�ยวข้อง พร้อมทั�งมีกิระบวนกิารด้านวินัยและ
มีระเบียบในกิารลงโทษพนักิงานที�กิระทำาคัวามผิดอย่างจริงจัง
ด้วยคัวามเป็ีนธรรมและเหมาะสม รวมถ่งส่งเสริมให้มีกิารสอดส่อง 
ดูแลกิารกิระทำาผิดผ่านกิารมีส่วนร่วมของทุกิคันในองค์ักิร

13. กิารพัฒนาทรัพยากิรบุคคล

ธนาคัารไทยเคัรดิตั เพ้�อรายย่อย จำากัิด (มหาชื้น) ย่ดมั�นในกิาร
ดำาเนินกิิจกิารธนาคัารที� ยั� งย้น  (Sustainable Banking) ด้วย
คัวามรับผิดชื้อบต่ัอสิ� งแวดล้อม สังคัม พนักิงาน ภายใต้ัหลักิ 
ธรรมาภิบาลที� ดี (ESG) โดยมุ่งเน้นกิารส่งเสริมสร้างคัวามยั�งย้น 
ในสามมิติั ปีระกิอบด้วย ด้านสิ� งแวดล้อม (Environment) 
สังคัมและพนักิงาน (Social and Employee) และธรรมาภิบาล  
(Governance) ผ่านกิารดำาเนินงานของธนาคัารและพนักิงาน 
ทุกิคัน

ขณ์ะเดียวกัินธนาคัารยังได้ร่วมกัิบสมาคัมธนาคัารไทยและธนาคัาร
พาณิ์ชื้ย์ 15 แห่ง ในกิารลงนามบันท่กิข้อตักิลงคัวามร่วมม้อกิำาหนด
แนวทางกิารดำาเนินกิิจกิารธนาคัารอย่างยั�งย้นในกิารให้สินเช้ื้�อ
อย่างรับผิดชื้อบในเด้อนสิงหาคัม 2562 โดยมีกิารนำาปัีจจัยด้าน
สิ� งแวดล้อม สังคัม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, 
and Governance: ESG) มาร่วมพิจารณ์าในกิารกิำาหนดนโยบาย
และกิลยุทธ์ ในกิารพัฒนาทรัพยากิรบุคัคัลของธนาคัาร

ธนาคัารให้คัวามสำาคััญกัิบพนักิงานทุกิระดับ ในฐานะทรัพยากิรที� มี 
คุัณ์ค่ัาขององค์ักิร และเป็ีนปัีจจัยหลักิที�ผลักิดันให้กิารดำาเนินงาน 
บรรลุคัวามสำ าเร็จตัามเป้ีาหมาย โดยมุ่งมั�นในกิารบริหาร พัฒนา  
และธำารงรักิษาพนักิงาน เพ้�อให้ร่วมกัินสร้างสรรค์ัผลงานและ
คัวามเจริญก้ิาวหน้าอย่างยั�งย้นให้กัิบธนาคัาร ภายใต้ักิฎหมาย
คุ้ัมคัรองแรงงานและแนวทางกิารปีฏิิบัติัที� เป็ีนสากิลด้วยกิาร
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เคัารพในสิทธิ เกีิยรติั ศักิดิ�ศรี และคัวามเท่าเทียมของพนักิงาน 
ทุกิท่าน รวมถ่งมีกิารปีฏิิบัติัอย่างเป็ีนธรรมและให้ โอกิาสที�เท่าเทียม 
แก่ิพนักิงานโดยไม่จำากัิด เพศ วัย ศาสนา ถิ�นที�อยู่อาศัย และ 
พ้� นฐานทางชื้าติัพันธ์ุ โดยมีกิารดำาเนินกิารผ่านกิารกิำาหนด
นโยบายกิารจ้างงาน กิารบริหารจัดกิารระบบค่ัาตัอบแทน รวมทั�ง 
สวัสดิกิารต่ัางๆ อย่างเหมาะสมและเป็ีนธรรม ส่งเสริมคุัณ์ภาพ 
ชีื้วิตัที� ดีในกิารทำางานอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ์ที� ดีของ 
พนักิงาน และจัดให้มีสภาพแวดล้อมกิารทำางานที� ดี มีอาชีื้วอนามัย  
และคัวามปีลอดภัยในกิารทำางาน โดยคัำาน่งถ่งมาตัรฐานสากิล  
ธนาคัารได้ ให้คัวามสำ าคััญด้านกิารเติับโตัในหน้าที�กิารงานและ 
กิารพัฒนาคุัณ์ภาพของทรัพยากิรบุคัคัลอย่างต่ัอเน้� องผ่าน 
กิารอบรมและพัฒนาพนักิงานทุกิสายงาน ทุกิระดับ และกิารส้� อสาร 
อย่างทั� วถ่ง เพ้�อให้เตัรียมคัวามพร้อมรองรับกิารเติับโตัของ
ธนาคัารและเพ้� อกิารเติับโตัในหน้าที� กิารงานตัามคัวามรู้ 
คัวามสามารถของพนักิงานในที� สุด

สำาหรับกิารดำาเนินงานด้านทรัพยากิรบุคัคัล ธนาคัารได้จัดทำาแผน
ด้านบุคัลากิรโดยมุ่งเน้นกิารดำาเนินกิารจัดสรรทรัพยากิรบุคัคัลให้
เหมาะสมกัิบคัวามต้ัองกิารในด้านคุัณ์ภาพและปีริมาณ์ พร้อมกิำาหนด 
โคัรงสร้างองค์ักิร ผู้บริหาร และบุคัลากิรที�จะรองรับแผนธุรกิิจ 
ซ่ึ่�งในปัีจจุบันธนาคัารมีพนักิงานจำานวน 3,244 คัน (ข้อมูล ณ์ วันที�  31  
ธันวาคัม 2563) โดยโคัรงสร้างและจำานวนของพนักิงานจะเพิ�มข่�น 
ตัามกิารขยายตััวของธุรกิิจ ซ่ึ่� งธนาคัารได้กิำาหนดคุัณ์สมบัติั 
ของพนักิงานในกิารคััดเล้อกิบุคัลากิร โดยพนักิงานต้ัองมี
ปีระสบกิารณ์์ ในสายงานที� เกีิ�ยวข้อง 

ในปีี 2563 เป็ีนปีีที� ทุกิคันต้ัองเผชิื้ญกัิบคัวามท้าทายใหม่จากิกิาร
แพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัส COVID-19 คัวามท้าทายนี� นับเป็ีน 
แรงกิระตุ้ันและแรงผลักิดันที�สำ าคััญในกิารหาแนวทางใหม่สำ าหรับ
กิารฝึกิอบรมและพัฒนาบุคัลากิรแบบ New Normal โดยธนาคัาร
กิำาหนดให้มีรูปีแบบกิารฝึกิอบรมแบบผสมผสานเพ้�อให้พนักิงาน
มีจำานวนชัื้� วโมงในกิารเข้าฝึกิอบรมในห้องเรียนลดลงเพ้�อลด 
คัวามเสี� ยงในกิารสัมผัสกัิบบุคัคัลอ้�น (Social Distancing) และ 
มีกิารใช้ื้เทคัโนโลยีเพิ�มข่�น (Virtual Classroom and e-Learning)  
เพ้�อรองรับสถานกิารณ์์ที� เกิิดข่�น โดยธนาคัารจะพัฒนารูปีแบบ
กิารฝึกิอบรมให้มีปีระสิทธิภาพมากิข่�นต่ัอไปี เพ้�อเพิ�มศักิยภาพ 
ในกิารทำางานของพนักิงาน ให้สามารถส่งมอบปีระสบกิารณ์์บริกิาร 
ทางกิารเงินที�ดีที�สุดให้แก่ิลูกิค้ัา และสามารถรับม้อกัิบกิารเปีลี�ยนแปีลง 
ที� เกิิดข่�นอย่างรวดเร็วในปัีจจุบัน

14. นโยบายเก้ิ�ยวกัิบกิารกิำากัิบดูำแลกิิจกิาร

ธนาคัารสนับสนุนให้มีกิารพัฒนางานกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารที� ดี
โดยกิำาหนดนโยบายและคู่ัม้อจรรยาบรรณ์ของธนาคัาร/คู่ัม้อ
จรรยาบรรณ์พนักิงานเป็ีนลายลักิษณ์์อักิษร เพ้�อเป็ีนกิรอบใน 
กิารปีระกิอบธุรกิิจธนาคัารพาณิ์ชื้ย์เพ้�อรายย่อยและกิารปีฏิิบัติังาน 
สำ าหรับบุคัลากิรของธนาคัาร ด้วยคัวามย่ดมั� นในคุัณ์ธรรม 
คัวามซ้ึ่�อสัตัย์สุจริตั และกิารปีฏิิบัติัที�สอดคัล้องกัิบกิฎหมายต่ัางๆ 
ให้เป็ีนไปีตัามแนวทางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารที� ดี ดังต่ัอไปีนี�

1. จัดให้ผู้บริหารและพนักิงานทุกิระดับลงนามและยอมรับปีฏิิบัติั 
ตัามคู่ัม้อจรรยาบรรณ์ของธนาคัารและคู่ัม้อจรรยาบรรณ์ 
พนักิงาน ตัลอดจนให้กิารอบรมหัวข้อธรรมาภิบาลและ 
จรรยาบรรณ์ให้กัิบพนักิงานใหม่ทุกิเด้อน

2. กิำาหนดให้คู่ัม้อจรรยาบรรณ์ของธนาคัารมีสาระสำ าคััญ 
เร้�องกิารกิำากัิบดูแลโดยรวม ดังนี�
2.1  จัดให้พนักิงานทุกิระดับมีคัวามรู้คัวามเข้าใจคัวามเสี� ยง 

เกีิ�ยวกัิบกิารไม่ปีฏิิบัติัตัามกิฎหมายและกิฎเกิณ์ฑ์์ต่ัางๆ  
ที�จะส่งผลกิระทบต่ัอกิารดำาเนินธุรกิิจ ภาพลักิษณ์์ และ 
ช้ื้�อเสียงของธนาคัาร ตัลอดจนหน้าที�และคัวามรับผิดชื้อบ 
ของพนักิงาน

2.2  จัดให้มีหน่วยงานกิำากัิบกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ เพ้�อทำา 
หน้าที� กิำากัิบดูแลกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎหมาย กิฎเกิณ์ฑ์์ 
อย่างเป็ีนอิสระ พร้อมทั�งจัดสรรบุคัลากิรและทรัพยากิร 
ต่ัางๆ ให้กัิบหน่วยงานดังกิล่าวอย่างเหมาะสม

2.3  จัดให้มีกิารกิำากัิบดูแลเพ้�อสอบทานกิารปีฏิิบัติัตัาม
กิฎหมาย กิฎเกิณ์ฑ์์ของหน่วยงานทางกิารที� เกีิ�ยวข้อง 
นโยบายและระเบียบปีฏิิบัติัของธนาคัารอย่างสมำ� าเสมอ
โดยให้มีกิารบริหารจัดกิารพร้อมทั�งแนวทางแก้ิ ไขและ
มาตัรกิารป้ีองกัินภายใต้ักิรอบกิฎหมาย กิฎเกิณ์ฑ์์  
หลักิธรรมาภิบาล นโยบาย และระเบียบปีฏิิบัติัของ 
ธนาคัาร

2.4  จัดให้มีข้อบังคัับในกิารปีฏิิบัติังานที� มีกิารดำาเนินกิาร 
ทางวินัยและกิารกิำาหนดโทษทางวินัยต่ัอผู้ที� ไม่ปีฏิิบัติัตัาม
กิฎหมาย กิฎเกิณ์ฑ์์ ตัามคัวามเหมาะสมของผลกิระทบ 
และลักิษณ์ะกิารกิระทำาคัวามผิดด้วยคัวามเป็ีนธรรมกัิบ
ทุกิฝ่ายโดยไม่เล้อกิปีฏิิบัติั

3. จัดให้มีกิารปีฏิิบัติัตัามนโยบายกิารบริหารจัดกิารด้านกิารให้ 
บริกิารลูกิค้ัาอย่างเป็ีนธรรม (Market Conduct) และนโยบาย 
ต่ัอต้ัานกิารคัอร์รัปีชัื้น (Anti-corruption Policy)
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รายงานทางการเงิน
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90
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

85 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

84 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน



คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารไทยเคัรดิตั เพ้�อรายย่อย จำากัิด (มหาชื้น) เป็ีนผู้รับผิดชื้อบในกิารจัดทำาและนำาเสนอ 
งบกิารเงินของธนาคัารโดยถูกิต้ัองตัามที�คัวรตัามมาตัรฐานกิารรายงานทางกิารเงินและหลักิกิารบัญชีื้ที� รับรอง
ทั�วไปี โดยใช้ื้นโยบายกิารบัญชีื้ที� ถ้อปีฏิิบัติัอย่างสมำ� าเสมอและเหมาะสม ตัามหลักิคัวามระมัดระวังและปีระมาณ์กิาร 
ที�สมเหตุัสมผลในกิารจัดทำา รวมทั�งมีกิารเปิีดเผยข้อมูลในหมายเหตุัปีระกิอบงบกิารเงินอย่างเพียงพอ ซ่ึ่�งงบกิารเงิน 
ดังกิล่าวได้ผ่านกิารตัรวจสอบและให้คัวามเห็นอย่างไม่มีเง้�อนไขจากิผู้สอบบัญชีื้รับอนุญาตัแล้ว

คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารได้จัดให้มีและดำารงไว้ซ่ึ่� งระบบบริหารคัวามเสี� ยง ระบบกิารคัวบคุัมภายใน  
กิารตัรวจสอบภายใน กิารกิำากัิบกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์และกิารกิำากัิบดูแลที� เหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
และมีปีระสิทธิผล เพ้�อให้มั�นใจได้อย่างมีเหตุัผลว่าข้อมูลทางกิารเงินมีคัวามถูกิต้ัองคัรบถ้วน แสดงให้เห็น 
ฐานะกิารเงินโดยถูกิต้ัองตัามที� คัวรในสาระสำ าคััญตัามมาตัรฐานกิารรายงานทางกิารเงิน เพ้�อให้เช้ื้�อมั� น 
ได้ว่าธนาคัารมีฐานะมั� นคังและสามารถป้ีองกัินคัวามเสี� ยงที� เกิิดจากิสภาวะเศรษฐกิิจที� ไม่ปีกิติั ทั� งนี�   
คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารได้แต่ังตัั�งคัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบ ซ่ึ่�งปีระกิอบด้วย กิรรมกิารอิสระทั�งสิ� นเป็ีนผู้ดูแล 
รับผิดชื้อบเกีิ�ยวกัิบคุัณ์ภาพของรายงานทางกิารเงิน ระบบกิารคัวบคุัมภายใน และกิารเปิีดเผยข้อมูลรายกิาร 
ที� เกีิ�ยวโยงกัินอย่างคัรบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยคัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้แสดงคัวามเห็นเกีิ�ยวกัิบ
เร้�องดังกิล่าวตัามที�ปีรากิฏิในรายงานปีระจำาปีีนี� แล้ว

คัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารมีคัวามเห็นว่า ธนาคัารได้มีกิารเปิีดเผยข้อมูลด้วยคัวามโปีร่งใส เพียงพอ และเหมาะสม  
ตัลอดจนสามารถสร้างคัวามเช้ื้�อมั�นอย่างมีเหตุัผลต่ัอคัวามเช้ื้�อถ้อได้ของงบกิารเงินของธนาคัารสำ าหรับปีีบัญชีื้
สิ� นสุดวันที�  31 ธันวาคัม 2563

นายธ้ิระพล ปุีสำสำเด็ำจ
ปีระธานกิรรมกิารตัรวจสอบ
ปีระธานกิรรมกิาร แทน

ร�ยง�นคำวิ�มรับผิดชอบ
ของคำณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
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คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบธนาคัารไทยเคัรดิตั เพ้�อรายย่อย จำากัิด (มหาชื้น) ปีระกิอบด้วย กิรรมกิารอิสระ 3 คัน ดังนี�

1. นายธีระพล ปุีสสเด็จ   ปีระธานกิรรมกิารตัรวจสอบ
2. นายสตีัเฟ่้น ทีราดอร์ บริโอเนส กิรรมกิารตัรวจสอบ
3. นายจำานงค์ั วัฒนเกิส  กิรรมกิารตัรวจสอบ
โดยมีนายรงค์ั หิรัญพานิชื้   ผู้ช่ื้วยกิรรมกิารผู้จัดกิาร สายงานตัรวจสอบภายใน 
     เป็ีนเลขานุกิารคัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบ

คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้ปีฏิิบัติัหน้าที�ตัามขอบเขตัคัวามรับผิดชื้อบที�ระบุไว้ ในกิฎบัตัรของคัณ์ะกิรรมกิาร 
ตัรวจสอบที�กิำาหนดโดยคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัาร ทั�งนี�  ในปีี 2563 คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้ปีระชุื้มรวมทั�งสิ� น  
12 คัรั�ง และได้รายงานผลกิารดำาเนินงานต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารเป็ีนปีระจำาทุกิเด้อน ผลงานของ 
คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบมีดังนี�

1. รายงานทางกิารเงิน
คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้สอบทานงบกิารเงินปีระจำางวดคัร่�งปีีและปีระจำาปีี ซ่ึ่�งได้จัดทำาข่�นตัามมาตัรฐาน 
กิารรายงานทางกิารเงินที� รับรองทั�วไปี นอกิจากินี�  คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบยังได้พิจารณ์าคัวามถูกิต้ัอง คัรบถ้วน  
และเช้ื้�อถ้อได้ของข้อมูล คัวามเพียงพอของกิารเปิีดเผยข้อมูล ตัลอดจนพิจารณ์ากิารปีฏิิบัติังานของผู้สอบบัญชีื้  
ในเร้�องกิารสอบบัญชีื้ กิารพิจารณ์าคัวามเสี� ยงที�สำ าคััญ และแผนในกิารบริหารคัวามเสี� ยงของธนาคัาร โดยได้
ปีระชุื้มร่วมกัิบผู้สอบบัญชีื้และผู้บริหารอย่างสมำ� าเสมอ

2. ระบบกิารควบคุมภายในและงานตรวจสำอบภายใน
คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้สอบทานให้ธนาคัารมีระบบกิารคัวบคุัมภายในที� เหมาะสมและเพียงพอ และได้กิำากัิบ 
ดูแลกิารตัรวจสอบภายในให้มีปีระสิทธิภาพ ทั� งนี�  ได้อนุมัติัแผนกิารตัรวจสอบปีระจำาปีีและได้ดูแลให้ 
ฝ่ายตัรวจสอบภายในมีบุคัลากิรที� เหมาะสมและเพียงพอ ตัลอดจนให้สามารถปีฏิิบัติังานได้อย่างอิสระ 
จากิฝ่ายจัดกิาร นอกิจากินี�  คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบยังทำางานใกิล้ชิื้ดกัิบผู้ตัรวจสอบของธนาคัารแห่งปีระเทศไทย  
(ผู้ตัรวจกิารสถาบันกิารเงิน) และผู้สอบบัญชีื้

3. กิารปีฏิิบัติตามกิฎเกิณฑ์์
คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้พิจารณ์าอนุมัติัแผนกิำากัิบกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์ปีระจำาปีีและติัดตัามงาน 
กิารกิำากัิบกิารปีฏิิบัติัตัามกิฎเกิณ์ฑ์์อย่างใกิล้ชิื้ด เพ้�อให้ธนาคัารปีฏิิบัติังานเป็ีนไปีตัามกิฎหมายและข้อกิำาหนด 
ต่ัางๆ ของทางกิาร

ร�ยง�นคำณะกรรมก�รตรวิจัสอบ
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4.  ระบบกิารบริห์ารความเส้ำ� ยง
คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้สอบทานกิารบริหารคัวามเสี� ยงของธนาคัาร โดยติัดตัามผลกิารปีฏิิบัติังาน 
ของกิลุ่มบริหารคัวามเสี� ยงของธนาคัาร เพ้�อให้มั� นใจว่ากิารบริหารคัวามเสี� ยงของธนาคัารในด้านต่ัางๆ  
มีคัวามเหมาะสม และมีคัวามเสี� ยงอยู่ในระดับที�ยอมรับได้ตัามที�คัณ์ะกิรรมกิารกิำาหนด

5.  รายกิารท้� เก้ิ�ยวโยงกัินและอาจม้ความขัดำแย้งทางผลปีระโยช้น์
คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้สอบทานรายกิารที� เกีิ�ยวโยงกัินและรายกิารที�อาจมีคัวามขัดแย้งทางผลปีระโยชื้น์ 
ก่ิอนนำาเสนอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารพิจารณ์า โดยย่ดหลักิคัวามสมเหตุัสมผล คัวามโปีร่งใส กิารเปิีดเผยข้อมูล 
อย่างถูกิต้ัองเพียงพอ และเป็ีนไปีตัามหลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารที� ดี

6.  ผู้สำอบบัญช้้
คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้พิจารณ์าคััดเล้อกิผู้สอบบัญชีื้ของธนาคัาร โดยพิจารณ์าถ่งคัวามรู้ คัวามสามารถ  
ปีระสบกิารณ์์ คัวามน่าเช้ื้�อถ้อ และคัวามเพียงพอของทรัพยากิรรวมถ่งผลกิารปีระเมินคัวามเป็ีนอิสระ สำ าหรับ 
ค่ัาตัอบแทนผู้สอบบัญชีื้นั�น ได้พิจารณ์าถ่งขอบเขตัคัวามรับผิดชื้อบของผู้สอบบัญชีื้ อัตัราค่ัาตัอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชีื้สำ านักิงานอ้�นที� เทียบได้

คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้พิจารณ์าคััดเล้อกิผู้สอบบัญชีื้จากิบริษัท เคัพีเอ็มจี ภูมิไชื้ย สอบบัญชีื้ จำากัิด  
เป็ีนผู้สอบบัญชีื้ของธนาคัารปีระจำาปีี 2563 รวมทั�งพิจารณ์าค่ัาตัอบแทนที� เหมาะสมเสนอต่ัอคัณ์ะกิรรมกิาร 
ธนาคัาร เพ้�อนำาเสนอที� ปีระชุื้มผู้ถ้อหุ้นพิจารณ์าแต่ังตัั� ง โดยได้จัดทำาคัวามเห็นและข้อเสนอแนะนำาเสนอ 
ต่ัอคัณ์ะกิรรมกิารธนาคัารแล้ว

คัณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้ปีระเมินผลและสอบทานตัามปีระเด็นต่ัางๆ ข้างต้ันมีคัวามเห็นว่า คัณ์ะกิรรมกิาร
และผู้บริหารของธนาคัารมีนโยบายกิำากัิบดูแลกิิจกิารที� ดี โดยมีคัวามมุ่งมั�นในกิารปีฏิิบัติัหน้าที� เพ้�อให้บรรลุ 
เป้ีาหมายของธนาคัารอย่างมีปีระสิทธิภาพ มีกิารบริหารคัวามเสี� ยงที� เหมาะสม มีระบบกิารคัวบคุัมภายใน 
ที� เพียงพอและมีปีระสิทธิภาพ กิารตัรวจสอบภายในมีคัวามเป็ีนอิสระและมีกิระบวนกิารตัรวจสอบที�สอดคัล้อง 
กัิบมาตัรฐานกิารตัรวจสอบภายใน ตัลอดจนมีกิารสอบทานสินเช้ื้�อและกิำากัิบกิารปีฏิิบัติังานต่ัางๆ เป็ีนไปี 
ตัามนโยบายที�ธนาคัารกิำาหนด และเป็ีนไปีตัามกิฎหมายและข้อกิำาหนดต่ัางๆ ของทางกิาร

นายธ้ิระพล ปุีสำสำเด็ำจ
ปีระธานกิรรมกิารตัรวจสอบ
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เสนอ ผู้้� ถืือหุ้้�นธนาคารไทยเครดิิต เพืื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหุ้าชน)

ความเห็ุ้น

ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจ้สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้องธนาคารไทยเครดิ้ต เพ่�อรายย่อย จ้ำากัด้ (มหาชน)  
และบริษััทย่อย (“กล่่มธนาคาร”) และข้องเฉพาะธนาคารไทยเครดิ้ต เพ่�อรายย่อย จ้ำากัด้ (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตาม
ลำาดั้บ ซ่ึ่�งประกอบด้้วยงบแสด้งฐานะการเงินรวมและงบแสด้งฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563  
งบกำาไรข้าด้ท่นและกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นรวมและงบกำาไรข้าด้ท่นและกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นเฉพาะธนาคาร  
งบแสด้งการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องเจ้้าข้องรวมและงบแสด้งการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องเจ้้าข้องเฉพาะธนาคาร และ 
งบกระแสเงินสด้รวมและงบกระแสเงินสด้เฉพาะธนาคาร สำ าหรับปีสิ� นส่ด้วันเด่้ยวกัน รวมถ่ึงหมายเหต่ซ่ึ่�งประกอบ
ด้้วยสร่ปนโยบายการบัญช่ท่�สำ าคัญและเร่�องอ่�น ๆ

ข้้าพเจ้้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้้างต้นน่�  แสด้งฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะธนาคารข้องกล่่มธนาคารและธนาคาร ตามลำาดั้บ ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 ผลการด้ำาเนินงานรวมและ 
ผลการด้ำาเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสด้รวมและกระแสเงินสด้เฉพาะธนาคาร สำ าหรับปีสิ�นส่ด้วันเด่้ยวกัน  
โด้ยถูึกต้องตามท่�ควรในสาระสำ าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักเกณฑ์์ข้องธนาคาร 
แห่งประเทศไทย

เกัณฑ์์ ในกัารแสดิงความเห็ุ้น

ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติงานตรวจ้สอบตามมาตรฐานการสอบบัญช่ ความรับผิด้ชอบข้องข้้าพเจ้้าได้้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิด้ชอบข้องผู้สอบบัญช่ต่อการตรวจ้สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงานข้อง
ข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าม่ความเป็นอิสระจ้ากกล่่มธนาคารและธนาคารตามข้้อกำาหนด้จ้รรยาบรรณข้องผู้ประกอบ
วิชาช่พบัญช่ท่�กำาหนด้โด้ยสภาวิชาช่พบัญช่ในส่วนท่� เก่�ยวข้้องกับการตรวจ้สอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติตามความรับผิด้ชอบด้้านจ้รรยาบรรณอ่�นๆ ซ่ึ่�งเป็นไปตามข้้อกำาหนด้เหล่าน่�
ข้้าพเจ้้าเช่�อว่าหลักฐานการสอบบัญช่ท่� ข้้าพเจ้้าได้้รับเพ่ยงพอและเหมาะสมเพ่�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการแสด้งความเห็น 
ข้องข้้าพเจ้้า
 
ข้�อม้ลอื�น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิด้ชอบต่อข้้อมูลอ่�น ข้้อมูลอ่�นประกอบด้้วยข้้อมูลซ่ึ่�งรวมอยู่ในรายงานประจ้ำาปี แต่ไม่รวมถ่ึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารและรายงานข้องผู้สอบบัญช่ท่� อยู่ในรายงานนั� น ซ่ึ่� งคาด้ว่า 
รายงานประจ้ำาปีจ้ะถูึกจั้ด้เตร่ยมให้ข้้าพเจ้้าภายหลังวันท่� ในรายงานข้องผู้สอบบัญช่น่�

ความเห็นข้องข้้าพเจ้้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ครอบคล่มถ่ึงข้้อมูลอ่�นและข้้าพเจ้้า 
ไม่ได้้ให้ความเช่�อมั�นต่อข้้อมูลอ่�น

ความรับผิด้ชอบข้องข้้าพเจ้้าท่� เก่�ยวเน่�องกับการตรวจ้สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ค่อ 
การอ่านข้้อมูลอ่�นตามท่�ระบ่ข้้างต้นเม่�อจั้ด้ทำาแล้ว และพิจ้ารณาว่าข้้อมูลอ่�นม่ความขั้ด้แย้งท่� ม่สาระสำ าคัญกับ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารหร่อกับความรู้ท่� ได้้รับจ้ากการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้า หร่อปรากฏิว่า 
ข้้อมูลอ่�นม่การแสด้งข้้อมูลท่� ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำ าคัญหร่อไม่

เม่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่านรายงานประจ้ำาปี หากข้้าพเจ้้าสร่ปได้้ว่าม่การแสด้งข้้อมูลท่� ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำ าคัญ
ข้้าพเจ้้าต้องส่� อสารเร่�องดั้งกล่าวกับผู้ม่หน้าท่� ในการกำากับดู้แลและข้อให้ทำาการแก้ไข้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความรับผิด้ชอบข้องผู้บริหารและผู้ม่หน้าท่� ในการกำากับดู้แลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผู้บริหารม่หน้าท่� รับผิด้ชอบในการจั้ด้ทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน่�  
โด้ยถูึกต้องตามท่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์์ข้องธนาคารแห่งประเทศไทย และ
รับผิด้ชอบเก่�ยวกับการควบค่มภายในท่� ผู้บริหารพิจ้ารณาว่าจ้ำาเป็น เพ่�อให้สามารถึจั้ด้ทำางบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารท่�ปราศจ้ากการแสด้งข้้อมูลท่� ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำ าคัญไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้าก 
การท่จ้ริตหร่อข้้อผิด้พลาด้

ในการจั้ด้ทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิด้ชอบในการประเมินความสามารถึข้อง 
กล่่มธนาคารและธนาคารในการด้ำาเนินงานต่อเน่�อง เปิด้เผยเร่�องท่� เก่�ยวกับการด้ำาเนินงานต่อเน่�อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์์การบัญช่สำ าหรับการด้ำาเนินงานต่อเน่� อง เว้นแต่ผู้บริหารม่ความตั�งใจ้ท่�จ้ะเลิก 
กล่่มธนาคารและธนาคาร หร่อหย่ด้ด้ำาเนินงาน หร่อไม่สามารถึด้ำาเนินงานต่อเน่�องต่อไปได้้

ผู้ม่หน้าท่� ในการกำากับดู้แลม่หน้าท่� ในการสอด้ส่องดู้แลกระบวนการในการจั้ด้ทำารายงานทางการเงินข้อง 
กล่่มธนาคารและธนาคาร

ความรับผิด้ชอบข้องผู้สอบบัญช่ต่อการตรวจ้สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้าม่วัตถ่ึประสงค์เพ่�อให้ได้้ความเช่�อมั�นอย่างสมเหต่สมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารโด้ยรวมปราศจ้ากการแสด้งข้้อมูลท่� ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำ าคัญหร่อไม่ ไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้าก
การท่จ้ริตหร่อข้้อผิด้พลาด้ และเสนอรายงานข้องผู้สอบบัญช่ซ่ึ่�งรวมความเห็นข้องข้้าพเจ้้าอยู่ด้้วย ความเช่�อมั�น
อย่างสมเหต่สมผลค่อความเช่�อมั�นในระดั้บสูงแต่ไม่ได้้เป็นการรับประกันว่าการปฏิิบัติงานตรวจ้สอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญช่จ้ะสามารถึตรวจ้พบข้้อมูลท่� ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำ าคัญท่� ม่อยู่ได้้เสมอไป ข้้อมูลท่� ขั้ด้ต่อ
ข้้อเท็จ้จ้ริงอาจ้เกิด้จ้ากการท่จ้ริตหร่อข้้อผิด้พลาด้และถ่ึอว่าม่สาระสำ าคัญ เม่�อคาด้การณ์ ได้้อย่างสมเหต่สมผล
ว่ารายการท่� ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงแต่ละรายการหร่อท่กรายการรวมกันจ้ะม่ผลต่อการตัด้สินใจ้ทางเศรษัฐกิจ้ข้อง 
ผู้ใช้งบการเงินจ้ากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่าน่�

ในการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบัญช่ ข้้าพเจ้้าได้้ ใช้ด่้ลยพินิจ้และการสังเกตและสงสัย 
เย่�ยงผู้ประกอบวิชาช่พตลอด้การตรวจ้สอบ การปฏิิบัติงานข้องข้้าพเจ้้ารวมถ่ึง

• ระบ่และประเมินความเส่� ยงจ้ากการแสด้งข้้อมูลท่� ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำ าคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้ากการท่จ้ริตหร่อข้้อผิด้พลาด้ ออกแบบและปฏิิบัติงานตามวิธ่
การตรวจ้สอบเพ่�อตอบสนองต่อความเส่� ยงเหล่านั�น และได้้หลักฐานการสอบบัญช่ท่� เพ่ยงพอและเหมาะสม 
เพ่�อเป็นเกณฑ์์ ในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้้า ความเส่� ยงท่� ไม่พบข้้อมูลท่� ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระ
สำ าคัญซ่ึ่�งเป็นผลมาจ้ากการท่จ้ริตจ้ะสูงกว่าความเส่� ยงท่� เกิด้จ้ากข้้อผิด้พลาด้ เน่� องจ้ากการท่จ้ริตอาจ้ 
เก่�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด้ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจ้ละเว้นการแสด้งข้้อมูล การแสด้งข้้อมูล
ท่� ไม่ตรงตามข้้อเท็จ้จ้ริง หร่อการแทรกแซึ่งการควบค่มภายใน

• ทำาความเข้้าใจ้ในระบบการควบค่มภายในท่� เก่�ยวข้้องกับการตรวจ้สอบ เพ่�อออกแบบวิธ่การตรวจ้สอบ 
ท่� เหมาะสมกับสถึานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่�อวัตถ่ึประสงค์ ในการแสด้งความเห็นต่อความม่ประสิทธิผลข้องการ
ควบค่มภายในข้องกล่่มธนาคารและธนาคาร

• ประเมินความเหมาะสมข้องนโยบายการบัญช่ท่� ผู้บริหารใช้และความสมเหต่สมผลข้องประมาณการทางบัญช่
และการเปิด้เผยข้้อมูลท่� เก่�ยวข้้องซ่ึ่�งจั้ด้ทำาข่้�นโด้ยผู้บริหาร
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• สร่ปเก่�ยวกับความเหมาะสมข้องการใช้เกณฑ์์การบัญช่สำ าหรับการด้ำาเนินงานต่อเน่�องข้องผู้บริหารและจ้าก 
หลักฐานการสอบบัญช่ท่� ได้้รับ สร่ปว่าม่ความไม่แน่นอนท่� ม่สาระสำ าคัญท่� เก่�ยวกับเหต่การณ์หร่อสถึานการณ์ 
ท่�อาจ้เป็นเหต่ให้เกิด้ข้้อสงสัยอย่างม่นัยสำ าคัญต่อความสามารถึข้องกล่่มธนาคารและธนาคารในการด้ำาเนินงาน 
ต่อเน่�องหร่อไม่ ถ้ึาข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสร่ปว่าม่ความไม่แน่นอนท่� ม่สาระสำ าคัญ ข้้าพเจ้้าต้องกล่าวไว้ในรายงานข้อง 
ผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจ้้า  โด้ยให้ข้้อสังเกตถ่ึงการเปิด้เผยข้้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ท่� เก่�ยวข้้อง หร่อถ้ึาการเปิด้เผยข้้อมูลดั้งกล่าวไม่เพ่ยงพอ ความเห็นข้องข้้าพเจ้้าจ้ะเปล่�ยนแปลงไป ข้้อสร่ปข้อง
ข้้าพเจ้้าข่้�นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญช่ท่� ได้้รับจ้นถ่ึงวันท่� ในรายงานข้องผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจ้้า อย่างไร
ก็ตามเหต่การณ์หร่อสถึานการณ์ในอนาคตอาจ้เป็นเหต่ให้กล่่มธนาคารและธนาคารต้องหย่ด้การด้ำาเนินงาน 
ต่อเน่�อง

• ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเน่�อหาข้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโด้ยรวม รวมถ่ึง
การเปิด้เผยข้้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสด้งรายการและเหต่การณ์ ในรูปแบบ 
ท่�ทำาให้ม่การนำาเสนอข้้อมูลโด้ยถูึกต้องตามท่�ควรหร่อไม่

• ได้้รับหลักฐานการสอบบัญช่ท่� เหมาะสมอย่างเพ่ยงพอเก่�ยวกับข้้อมูลทางการเงินข้องกิจ้การภายในกล่่ม
หร่อกิจ้กรรมทางธ่รกิจ้ภายในกล่่มธนาคารเพ่�อแสด้งความเห็นต่องบการเงินรวม ข้้าพเจ้้ารับผิด้ชอบต่อ
การกำาหนด้แนวทาง การควบค่มดู้แล และการปฏิิบัติงานตรวจ้สอบกล่่มธนาคาร ข้้าพเจ้้าเป็นผู้รับผิด้ชอบ
แต่เพ่ยงผู้เด่้ยวต่อความเห็นข้องข้้าพเจ้้า

ข้้าพเจ้้าได้้ส่� อสารกับผู้ม่หน้าท่� ในการกำากับดู้แลในเร่�องต่างๆ ท่�สำ าคัญซ่ึ่�งรวมถ่ึงข้อบเข้ตและช่วงเวลาข้องการ
ตรวจ้สอบตามท่� ได้้วางแผนไว้ ประเด็้นท่� ม่นัยสำ าคัญท่�พบจ้ากการตรวจ้สอบรวมถ่ึงข้้อบกพร่องท่� ม่นัยสำ าคัญ 
ในระบบการควบค่มภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่างการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้า

อรพิื่นท์ สินถืาวรก้ัล
ผู้สอบบัญช่รับอน่ญาต
เลข้ทะเบ่ยน 9441

บริษััท เคพ่เอ็มจ่้ ภูมิไชย สอบบัญช่ จ้ำากัด้
กร่งเทพมหานคร
26 ม่นาคม 2564  
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งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(พันบาท) หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพื่ย์

เงินสด้ 521,068 473,622 521,068 473,622 

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงินส่ทธิ 10 7,521,365 4,415,607 7,521,365 4,415,607 

เงินลงท่นส่ทธิ 11 3,463,280 1,693,603 3,463,280 1,693,603 

เงินลงท่นในบริษััทย่อยส่ทธิ 12  -  - 150,000 150,000 

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ยค้างรับส่ทธิ 13 66,822,686 48,487,851 66,822,686 48,487,851 

ทรัพย์สินรอการข้ายส่ทธิ 15 156,496 158,337 156,496 158,337 

อาคารและอ่ปกรณ์ส่ทธิ 16, 32 1,126,480 366,123 1,126,123 365,841 

สินทรัพย์ ไม่ม่ตัวตนส่ทธิ 17 162,036 161,930 150,136 153,566 

สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่ 18 259,746 269,942 259,658 269,942 

สินทรัพย์อ่�นส่ทธิ 19, 30 544,943 467,056 550,088 466,379 

รวมสินทรัพื่ย์ 80,578,100 56,494,071 80,720,900 56,634,748 

 (นายวิญญู้ ไชยวรรณ) 

 กรรมการ

 (นายรอย ออก้ัสตินัส ก้ันารา)

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน) และบริษััทย่อย

ณ วัันท่�  31 ธันวัาคม พื่.ศ. 2563

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน่�
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งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(พันบาท) หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

หุ้น้ีสินและส่วนข้องเจำ�าข้อง

หุ้น้ีสิน

เงินรับฝาก 20, 30  64,510,062  47,193,495  64,626,468  47,324,746 

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 21  5,675,614  1,135,121  5,675,614  1,135,121 

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึาม  63,288  58,716  63,288  58,716 

ประมาณการหน่� สิน 22  169,036  125,739  168,595  125,739 

หน่� สินอ่�น 23, 30, 32  1,919,913  978,431  1,908,778  976,608 

รวมหุ้น้ีสิน  72,337,913  49,491,502  72,442,743  49,620,930 

ส่วนข้องเจำ�าข้อง

ท่นเร่อนห้่น 

   ท่นจ้ด้ทะเบ่ยน  
      ห้่นสามัญ 515,625,000 ห้่น มูลค่าห้่นละ 10 บาท  5,156,250  5,156,250  5,156,250  5,156,250 

   ท่นท่�ออกและชำาระแล้ว 
      ห้่นสามัญ 500,000,000 ห้่น มูลค่าห้่นละ 10 บาท 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

องค์ประกอบอ่�นข้องส่วนข้องเจ้้าข้อง  38,060  36,208  38,060  36,208 

กำาไรสะสม

   จั้ด้สรรแล้ว

      ท่นสำ ารองตามกฎหมาย 27  170,821  100,843  170,821  100,843 

   ยังไม่ได้้จั้ด้สรร  3,031,306  1,865,518  3,069,276  1,876,767 

รวมส่วนข้องธนาคาร  8,240,187  7,002,569  8,278,157  7,013,818 

รวมส่วนข้องเจำ�าข้อง  8,240,187  7,002,569  8,278,157  7,013,818 

รวมหุ้น้ีสินและส่วนข้องเจำ�าข้อง  80,578,100  56,494,071  80,720,900  56,634,748

 (นายวิญญู้ ไชยวรรณ) 

 กรรมการ

 (นายรอย ออก้ัสตินัส ก้ันารา)

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน) และบริษััทย่อย

ณ วัันท่�  31 ธันวัาคม พื่.ศ. 2563

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน่�
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งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร
สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม

(พันบาท) หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

รายได้้ด้อกเบ่�ย 34  7,480,538  5,867,624  7,480,538  5,867,624 

ค่าใช้จ่้ายด้อกเบ่�ย 30, 35  (1,109,674)  (1,023,405)  (1,109,890)  (1,023,690)

รายไดิ�ดิอกัเบ้ียส้ทธิ  6,370,864  4,844,219  6,370,648  4,843,934 

รายได้้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ 30  403,053  418,553  405,844  418,553 

ค่าใช้จ่้ายค่าธรรมเน่ยมและบริการ  (392,866)  (272,236)  (393,835)  (272,236)

รายไดิ�ค่าธรรมเนียมและบริกัารส้ทธิ 36  10,187  146,317  12,009  146,317 

ข้าด้ท่นส่ทธิจ้ากธ่รกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  (8)  (92)  (8)  (92)

(ข้าด้ท่น) กำาไรส่ทธิจ้ากเงินลงท่น 37  (61)  623  (61)  623 

รายได้้จ้ากการด้ำาเนินงานอ่�น ๆ 30  201,004  145,807  207,004  152,288 

รวมรายไดิ�จำากักัารดิำาเนินงาน  6,581,986  5,136,874  6,589,592  5,143,070 

ค่าใช� จ่ำายจำากักัารดิำาเนินงานอื�น ๆ

   ค่าใช้จ่้ายเก่�ยวกับพนักงาน 31  2,272,594  2,024,523  2,263,244  2,024,523 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 31  10,920  6,975  10,920  6,975 

   ค่าใช้จ่้ายเก่�ยวกับอาคารและอ่ปกรณ์  493,514  423,526  492,298  423,526 

   ค่าภาษ่ัอากร  217,977  194,651  217,939  194,651 

   อ่� น ๆ 30  284,437  345,305  275,838  340,981 

รวมค่าใช� จ่ำายจำากักัารดิำาเนินงานอื�น ๆ  3,279,442  2,994,980  3,260,239  2,990,656 

ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น 38  1,737,767  -  1,737,767  - 

หน่� สูญ หน่�สงสัยจ้ะสูญและข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่า 38  -  1,253,662  -  1,253,662 

กัำาไรจำากักัารดิำาเนินงานก่ัอนภาษีีเงินไดิ�  1,564,777  888,232  1,591,586  898,752 

ภาษ่ัเงินได้้ 39  191,931  177,780  192,019  177,634 

กัำาไรสำ าหุ้รับปีี  1,372,846  710,452  1,399,567  721,118

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน) และบริษััทย่อย

สำำ าหรับปีีสิำ� นสุำดิวัันท่�  31 ธันวัาคม พื่.ศ. 2563

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน่�
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน) และบริษััทย่อย

สำำ าหรับปีีสิำ� นสุำดิวัันท่�  31 ธันวัาคม พื่.ศ. 2563

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน่�

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร
สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม

(พันบาท) หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

กัำาไร (ข้าดิท้น) เบ็ดิเสร็จำอื�น

รายกัารที�อาจำถ้ืกัจัำดิปีระเภทใหุ้ม่ไว� ในกัำาไร
    หุ้รือข้าดิท้นในภายหุ้ลัง

กำาไรจ้ากการวัด้มูลค่าเงินลงท่นในตราสารหน่� ด้้วย

   มูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น  1,840  -  1,840  - 

ผลกำาไรจ้ากการวัด้มูลค่าเงินลงท่นเผ่�อข้าย  -  1,365  -  1,365 

ภาษ่ัเงินได้้ข้องรายการท่�อาจ้ถูึกจั้ด้ประเภทใหม่

  ไว้ ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นในภายหลัง 39  (368)  (273)  (368)  (273)

รวมรายกัารที�อาจำถ้ืกัจัำดิปีระเภทใหุ้ม่ไว� ในกัำาไร
   หุ้รือข้าดิท้นในภายหุ้ลัง  1,472  1,092  1,472  1,092 

รายกัารที�จำะไม่ถ้ืกัจัำดิปีระเภทใหุ้ม่ไว� ในกัำาไร
   หุ้รือข้าดิท้นในภายหุ้ลัง

กำาไรจ้ากเงินลงท่นในตราสารท่นท่�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วย
   มูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น  252  -  252  - 

ผลกำาไรจ้ากการวัด้มูลค่าใหม่ข้องผลประโยชน์
  ข้องพนักงานท่�กำาหนด้ไว้ 22  5,739  299  5,739  299 

ภาษ่ัเงินได้้ข้องรายการท่�จ้ะไม่ถูึกจั้ด้ประเภทใหม่
  ไว้ ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นในภายหลัง 39  (1,198)  (60)  (1,198)  (60)

รวมรายกัารที�จำะไม่ถ้ืกัจัำดิปีระเภทใหุ้ม่ไว� ในกัำาไร
  หุ้รือข้าดิท้นในภายหุ้ลัง  4,793  239  4,793  239 

กัำาไรเบ็ดิเสร็จำอื�นสำ าหุ้รับปีี - ส้ทธิจำากัภาษีีเงินไดิ�  6,265  1,331  6,265  1,331 

กัำาไรเบ็ดิเสร็จำรวมสำ าหุ้รับปีี  1,379,111  711,783  1,405,832  722,449
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หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน่�

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน) และบริษััทย่อย

สำำ าหรับปีีสิำ� นสุำดิวัันท่�  31 ธันวัาคม พื่.ศ. 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร
สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม

(พันบาท) หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

กัารแบ่งปัีนกัำาไร

ส่วนท่� เป็นข้องธนาคาร  1,372,846  710,452  1,399,567  721,118 

ส่วนท่� เป็นข้องส่วนได้้เส่ยท่� ไม่ม่อำานาจ้ควบค่ม  -  -  -  - 

กัำาไรสำ าหุ้รับปีี  1,372,846  710,452  1,399,567  721,118 

กัารแบ่งปัีนกัำาไร (ข้าดิท้น) เบ็ดิเสร็จำรวม

ส่วนท่� เป็นข้องธนาคาร  1,379,111  711,783  1,405,832  722,449 

ส่วนท่� เป็นข้องส่วนได้้เส่ยท่� ไม่ม่อำานาจ้ควบค่ม  -  -  -  - 

กัำาไรเบ็ดิเสร็จำรวมสำ าหุ้รับปีี  1,379,111  711,783  1,405,832  722,449 

กัำาไรต่อหุ้้�น 40

กำาไรต่อห้่นขั้�นพ่�นฐาน (บาท)  2.75  1.42  2.80  1.44 

กำาไรต่อห้่นปรับลด้ (บาท)  2.66  1.38  2.71  1.40

 (นายวิญญู้ ไชยวรรณ) 

 กรรมการ

 (นายรอย ออก้ัสตินัส ก้ันารา)

กรรมการ
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งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร
สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม

(พันบาท) หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

กัระแสเงินสดิจำากักิัจำกัรรมดิำาเนินงาน

กำาไรจ้ากการด้ำาเนินงานก่อนภาษ่ัเงินได้้  1,564,777  888,232  1,591,586  898,752 

รายกัารปีรับกัระทบกัำาไรจำากักัารดิำาเนินงานก่ัอนภาษีีเงินไดิ� เป็ีน
   เงินสดิรับ (จ่ำาย) จำากักิัจำกัรรมดิำาเนินงาน

   ค่าเส่� อมราคาและรายจ่้ายตัด้บัญช่  285,401  103,570  284,585  103,540 

   ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น  1,737,767  -  1,737,767  - 

   หน่� สูญ หน่�สงสัยจ้ะสูญ และข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่า  -  1,253,662  -  1,253,662 

   ประมาณการหน่� สินผลประโยชน์พนักงาน  39,884  42,730  39,443  42,730 

   ประมาณการหน่� สินค่าร่�อถึอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปร่งอาคารเช่า  344  2,374  344  2,374 

   การจ่้ายโด้ยใช้ห้่นเป็นเกณฑ์์  -  14,371  -  14,371 

   ข้าด้ท่นจ้ากการตัด้จ้ำาหน่ายอาคารและอ่ปกรณ์  148,596  464  148,596  464 

   ข้าด้ท่นจ้ากการจ้ำาหน่ายทรัพย์สินรอการข้าย  4,146  8,859  4,146  8,859 

   ข้าด้ท่น (กำาไร) จ้ากการจ้ำาหน่ายอาคารและอ่ปกรณ์  7  (31)  7  (31)

   ข้าด้ท่น (กำาไร) จ้ากการจ้ำาหน่ายเงินลงท่น  61  (623)  61  (623)

   ส่วนเกิน (ตำ�า) กว่ามูลค่าเงินลงท่นตัด้จ้ำาหน่ายส่ทธิ  133  (17,732)  133  (17,732)

   รายได้้ด้อกเบ่�ยส่ทธิ  (6,370,864)  (4,844,219)  (6,370,648)  (4,843,934)

   เงินสด้รับด้อกเบ่�ย  6,274,224  5,800,534  6,274,224  5,800,534 

   เงินสด้จ่้ายด้อกเบ่�ย  (1,050,784)  (805,104)  (1,051,000)  (805,389)

   รายได้้เงินปันผล  (55)  (43)  (55)  (43)

   เงินสด้จ่้ายภาษ่ัเงินได้้  (286,700)  (212,463)  (286,700)  (212,463)

กัำาไรจำากักัารดิำาเนินงานก่ัอนกัารเปีลี�ยนแปีลงในสินทรัพื่ย์
   และหุ้น้ีสินดิำาเนินงาน  2,346,937  2,234,581  2,372,489  2,245,071

งบกระแสเงินสด
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน) และบริษััทย่อย

สำำ าหรับปีีสิำ� นสุำดิวัันท่�  31 ธันวัาคม พื่.ศ. 2563

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน่�
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน) และบริษััทย่อย

สำำ าหรับปีีสิำ� นสุำดิวัันท่�  31 ธันวัาคม พื่.ศ. 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร
สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม

(พันบาท) หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพื่ย์ดิำาเนินงานลดิลง (เพิื่�มข้้้น)

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน  (3,106,966)  (142,604)  (3,106,966)  (142,604)

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� (18,824,536)  (7,057,781) (18,824,536)  (7,057,781)

ทรัพย์สินรอการข้าย  (10,271)  (100,395)  (10,271)  (100,395)

สินทรัพย์อ่�น  (93,148)  (152,881)  (107,538)  (152,329)

หุ้น้ีสินดิำาเนินงานเพิื่�มข้้้น (ลดิลง)

เงินรับฝาก  17,289,297  5,010,745  17,274,462  5,045,860 

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน  4,540,493  323,678  4,540,493  323,678 

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึาม  4,572  (31,541)  4,572  (31,541)

ประมาณการหน่� สินผลประโยชน์ข้องพนักงาน  (10,370)  (6,943)  (10,370)  (6,943)

หน่� สินอ่�น  67,907  129,831  70,068  128,822 

เงินสดิส้ทธิไดิ�มาจำากักิัจำกัรรมดิำาเนินงาน  2,203,915  206,690  2,202,403  251,838 

กัระแสเงินสดิจำากักิัจำกัรรมลงท้น

เงินสด้รับจ้ากด้อกเบ่�ย  22,154  24,589  22,154  24,589 

เงินสด้รับจ้ากเงินปันผล  55  43  55  43 

เงินสด้จ่้ายในการซ่ึ่�อเงินลงท่นท่� วัด้มูลค่าด้้วย

   มูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น (11,645,000)  - (11,645,000)  - 

เงินสด้จ่้ายในการซ่ึ่�อเงินลงท่นเผ่�อข้าย  -  (3,860,050)  -  (3,860,050)

เงินสด้จ่้ายในการซ่ึ่�อเงินลงท่นทั�วไป  -  (250)  -  (250)

เงินสด้รับจ้ากการจ้ำาหน่ายและไถ่ึถึอนเงินลงท่น

   ท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น  9,836,939  -  9,836,939  - 

เงินสด้รับจ้ากการจ้ำาหน่ายและไถ่ึถึอนเงินลงท่นเผ่�อข้าย  -  3,718,839  -  3,718,839 

เงินสด้จ่้ายในการซ่ึ่�อเงินลงท่นในบริษััทย่อย  -  -  -  (50,000)

เงินสด้จ่้ายในการซ่ึ่�ออาคารและอ่ปกรณ์  (62,517)  (131,383)  (62,297)  (131,148)

เงินสด้รับจ้ากการจ้ำาหน่ายอาคารและอ่ปกรณ์  257  32  257  32 

เงินสด้จ่้ายในการซ่ึ่�อสินทรัพย์ ไม่ม่ตัวตน  (25,928)  (35,808)  (24,636)  (31,191)

เงินสดิส้ทธิใช� ไปีในกิัจำกัรรมลงท้น  (1,874,040)  (283,988)  (1,872,528)  (329,136)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน่�
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน) และบริษััทย่อย

สำำ าหรับปีีสิำ� นสุำดิวัันท่�  31 ธันวัาคม พื่.ศ. 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร
สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม สำ าหรับปีสิ� นส่ด้ วันท่�  31 ธันวาคม

(พันบาท) หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

กัระแสเงินสดิจำากักิัจำกัรรมจัำดิหุ้าเงิน

เงินสด้จ่้ายชำาระหน่� สินตามสัญญาเช่า  (282,429)  -  (282,429)  - 

เงินสดิส้ทธิใช� ไปีในกิัจำกัรรมจัำดิหุ้าเงิน  (282,429)  -  (282,429)  - 

เงินสดิเพิื่�มข้้้น (ลดิลง) ส้ทธิ  47,446  (77,298)  47,446  (77,298)

เงินสด้ ณ วันท่�  1 มกราคม  473,622  550,920  473,622  550,920 

เงินสดิ ณ วันที�  31 ธันวาคม  521,068  473,622  521,068  473,622 

ข้�อม้ลเพิื่�มเติมเกีั�ยวกัับงบกัระแสเงินสดิ

รายการท่� มิใช่เงินสด้:

   กำาไรจ้ากการวัด้มูลค่าเงินลงท่นในตราสารหน่� ด้้วย

      มูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น  1,840  -  1,840  - 

   ผลกำาไรจ้ากการวัด้มูลค่าเงินลงท่นเผ่�อข้าย  -  1,365  -  1,365 

   ทรัพย์สินรอการข้ายท่� เพิ�มข่้�นจ้ากการรับชำาระหน่� 15  43,177  160,304  43,177  160,304 

   เจ้้าหน่�จ้ากการซ่ึ่�ออ่ปกรณ์ลด้ลง  (935)  (958)  (935)  (1,028)

   เจ้้าหน่� อ่� นจ้ากการซ่ึ่�อสินทรัพย์ ไม่ม่ตัวตนเพิ�มข่้�น (ลด้ลง)  2,983  (6,632)  -  (6,512)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน่�
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หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่�งข้องงบการเงินน่�

งบการเงินน่� ได้้รับอน่มัติให้ออกงบการเงินจ้ากคณะกรรมการธนาคารเม่�อวันท่�  26 ม่นาคม 2564

1.
ข้�อม้ลทั�วไปี

ธนาคารไทยเครดิ้ต เพ่�อรายย่อย จ้ำากัด้ (มหาชน) (“ธนาคาร”) จ้ด้ทะเบ่ยนจั้ด้ตั�งเป็นบริษััทจ้ำากัด้ในประเทศไทย  เม่�อวันท่�   
6 ต่ลาคม 2513 และได้้แปรสภาพเป็นบริษััทมหาชนจ้ำากัด้ เม่�อวันท่�  28 กรกฎาคม 2548 ธนาคารได้้รับความเห็นชอบจ้าก
กระทรวงการคลังในการด้ำาเนินการจั้ด้ตั�งธนาคารพาณิชย์เพ่�อรายย่อยตั�งแต่วันท่�  22 ธันวาคม 2549 และได้้เปิด้ด้ำาเนินการ
เป็นธนาคารพาณิชย์เพ่�อรายย่อย เม่�อวันท่�  18 มกราคม 2550 โด้ยได้้จ้ด้ทะเบ่ยนเปล่�ยนช่�อกับกระทรวงพาณิชย์ จ้ากเดิ้มช่�อ “
บริษััทเครดิ้ตฟองซิึ่เอร์ ไทยเคหะ จ้ำากัด้ (มหาชน)” เป็น “ธนาคารไทยเครดิ้ต เพ่�อรายย่อย จ้ำากัด้ (มหาชน)”

สำ านักงานใหญ่ตั�งอยู่ท่�อาคารไทยประกันช่วิต เลข้ท่�  123 ถึนนรัชด้าภิเษัก แข้วงดิ้นแด้ง เข้ตดิ้นแด้ง  กร่งเทพมหานคร 10400

บริษััทใหญ่ในลำาดั้บสูงส่ด้และบริษััทใหญ่ในระหว่างปี ได้้แก่ บริษััท ว่.ซ่ึ่. สมบัติ จ้ำากัด้ และบริษััท ว่ เอ็น บ่ โฮลดิ้�ง จ้ำากัด้ ซ่ึ่�งเป็น
นิติบ่คคลท่� จั้ด้ตั�งข่้�นในประเทศไทย

ธ่รกิจ้หลักข้องธนาคารค่อ การให้บริการทางการเงินภายใต้ข้อบเข้ตข้องใบอน่ญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เพ่�อรายย่อย
บริษััทย่อยข้องธนาคารจั้ด้ตั�งเป็นบริษััทจ้ำากัด้ตามกฎหมายไทยและประกอบกิจ้การในประเทศไทย รายละเอ่ยด้ข้องบริษััทย่อย 
ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 ได้้เปิด้เผยในหมายเหต่ข้้อ 12

2.
เกัณฑ์์กัารจัำดิทำางบกัารเงิน

(กั)  เกัณฑ์์กัารถืือปีฏิิบัติ

งบการเงินน่� จั้ด้ทำาข่้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศข้องธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถ่ึงแนวปฏิิบัติ
ทางการบัญช่ท่�ประกาศใช้ โด้ยสภาวิชาช่พบัญช่ฯ ตลอด้จ้นนำาเสนอรายการในงบการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่�  สนส. 21/2561 ลงวันท่�  31 ต่ลาคม 2561 เร่�อง การจั้ด้ทำาและการประกาศงบการเงินข้องธนาคารพาณิชย์และบริษััท
โฮลดิ้�งท่� เป็นบริษััทแม่ข้องกล่่มธ่รกิจ้ทางการเงิน รวมถ่ึงปฏิิบัติตามหนังส่อเว่ยนท่�  ธปท.ฝนส.(23) ว.276/2563 ลงวันท่�   
28 ก่มภาพันธ์ 2563 เร่�อง แนวทางในการให้ความช่วยเหล่อลูกหน่� ท่� ได้้รับผลกระทบจ้ากสถึานการณ์ท่� ส่งผลกระทบต่อเศรษัฐกิจ้
ไทย และหนังส่อเว่ยนท่�  ธปท.ฝนส.(01) ว.380/2563 ลงวันท่�  26 ม่นาคม 2563 เร่�อง มาตรการการให้ความช่วยเหล่อลูกหน่�
เพิ�มเติมในช่วงสถึานการณ์การระบาด้ข้อง COVID-19

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้้ม่การออกและปรับปร่งใหม่ ซ่ึ่�งม่ผลบังคับใช้ตั�งแต่รอบระยะเวลาบัญช่ท่� เริ�มใน
หร่อหลังวันท่�  1 มกราคม 2563 การถ่ึอปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่�ออกและปรับปร่งใหม่นั�น ม่ผลให้เกิด้ 
การเปล่�ยนแปลงนโยบายบัญช่ข้องกล่่มธนาคาร

กล่่มธนาคารถ่ึอปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่่มเคร่�องม่อทางการเงิน ซ่ึ่�งประกอบด้้วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับท่�  9 เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงิน (“TFRS 9”) รวมถ่ึงมาตรฐานและการต่ความมาตรฐานท่� เก่�ยวข้้อง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่�  16 เร่�อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เป็นครั�งแรกซ่ึ่�งได้้เปิด้เผยผลกระทบจ้ากการ
เปล่�ยนแปลงนโยบายการบัญช่ไว้ในหมายเหต่ข้้อ 3

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน) และบริษััทย่อย

สำำ าหรับปีีสิำ� นสุำดิวัันท่�  31 ธันวัาคม พื่.ศ. 2563
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นอกจ้ากน่�  กล่่มธนาคารไม่ได้้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่�ออกและปรับปร่งใหม่ ซ่ึ่�งยังไม่ได้้ม่ผลบังคับใช้ในงวด้ปัจ้จ่้บัน
มาถ่ึอปฏิิบัติในการจั้ด้ทำางบการเงินน่� ก่อนวันท่� ม่ผลบังคับใช้ กล่่มธนาคารได้้ประเมินผลกระทบท่�อาจ้เกิด้ข่้�นต่องบการเงิน 
จ้ากการถ่ึอปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่�ออกและปรับปร่งใหม่เหล่าน่�  ซ่ึ่�งคาด้ว่าไม่ม่ผลกระทบท่� ม่สาระสำ าคัญ
ต่องบการเงินในงวด้ท่� ถ่ึอปฏิิบัติ

(ข้)  สก้ัลเงินที� ใช� ในกัารดิำาเนินงานและนำาเสนองบกัารเงิน

งบการเงินน่�นำาเสนอเป็นเงินบาทซ่ึ่�งเป็นสก่ลเงินท่� ใช้ ในการด้ำาเนินงานข้องกล่่มธนาคาร ข้้อมูลทางการเงินทั�งหมด้ม่การปัด้เศษั
เพ่�อให้แสด้งเป็นหลักพันบาท ยกเว้นท่�ระบ่ไว้เป็นอย่างอ่�น

(ค)  กัารใช�วิจำารณญาณและกัารปีระมาณกัาร

ในการจั้ด้ทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจ้ารณญาณ การประมาณการ และ 
ข้้อสมมติหลายประการ ซ่ึ่�งม่ผลกระทบต่อการปฏิิบัติตามนโยบายการบัญช่ข้องกล่่มธนาคาร ทั�งน่�  ผลท่� เกิด้ข่้�นจ้ริงอาจ้แตกต่าง 
จ้ากท่�ประมาณการไว้ ประมาณการและข้้อสมมติท่� ใช้ ในการจั้ด้ทำางบการเงินจ้ะได้้รับการทบทวนอย่างต่อเน่� อง การปรับ 
ประมาณการทางบัญช่จ้ะบันท่กโด้ยวิธ่เปล่�ยนทันท่เป็นต้นไป

การใช้วิจ้ารณญาณ 

ข้้อมูลเก่�ยวกับการใช้วิจ้ารณญาณในการปฏิิบัติตามนโยบายการบัญช่ซ่ึ่�งม่ผลกระทบท่� ม่นัยสำ าคัญท่� ส่ด้ต่อจ้ำานวนเงินท่� รับรู้ 
ในงบการเงินประกอบด้้วยหมายเหต่ข้้อต่อไปน่�

หมายเหต่ข้้อ 3 การจั้ด้ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน โด้ยประเมินโมเด้ลธ่รกิจ้ในการถ่ึอสินทรัพย์ทางการเงินว่าม่วัตถ่ึประสงค์ 
ท่�จ้ะถ่ึอเพ่�อรับกระแสเงินสด้ตามสัญญาข้องสินทรัพย์ ในการจ่้ายเงินต้นและด้อกเบ่�ยจ้ากยอด้คงเหล่อข้อง
เงินต้น

หมายเหต่ข้้อ 3 การกำาหนด้เง่�อนไข้ในการพิจ้ารณาการเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตข้องสินทรัพย์ 
ทางการเงินนับจ้ากการรับรู้เม่�อเริ�มแรก การกำาหนด้วิธ่การท่�จ้ะรวมข้้อมูลท่� ม่การคาด้การณ์ ไปในอนาคต 
ในการวัด้มูลค่าผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้� น วิธ่การเล่อกและการอน่มัติวิธ่การท่�นำามาใช้ 
ในการวัด้มูลค่าผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น

หมายเหต่ข้้อ 3 สัญญาเช่า
• การประเมินว่าข้้อตกลงประกอบด้้วยสัญญาเช่าหร่อไม่
• ประเมินว่ากล่่มธนาคารม่ความแน่นอนอย่างสมเหต่สมผลท่�จ้ะใช้สิทธิเล่อกในการข้ยายอาย่สัญญาเช่า

หร่อท่�จ้ะไม่ใช้สิทธิเล่อกในการยกเลิกสัญญาเช่า
• ประเมินว่ากล่่มธนาคารได้้ โอนความเส่� ยงและผลตอบแทนเก่อบทั�งหมด้ข้องสินทรัพย์ท่� ผู้เป็นเจ้้าข้อง 

พ่งได้้รับให้กับผู้เช่า และ
หมายเหต่ข้้อ 5 ผลกระทบจ้ากการแพร่ระบาด้ข้องโรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้้อสมมติและความไม่แน่นอนข้องการประมาณการ

ข้้อมูลเก่�ยวกับข้้อสมมติและความไม่แน่นอนข้องการประมาณการ ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 ซ่ึ่�งม่ความเส่� ยงอย่างม่นัยสำ าคัญ
ท่�จ้ะส่งผลให้ต้องม่การปรับปร่งท่� ม่สาระสำ าคัญในมูลค่าตามบัญช่ข้องสินทรัพย์และหน่� สินในปีบัญช่ถัึด้ไปได้้เปิด้เผยในหมายเหต่
ข้้อต่อไปน่�
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หมายเหต่ข้้อ 5 ผลกระทบจ้ากการแพร่ระบาด้ข้องโรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หมายเหต่ข้้อ 7 การวัด้มูลค่าย่ติธรรมข้องเคร่�องม่อทางการเงินท่�นำาข้้อมูลท่� ไม่สามารถึสังเกตได้้มาใช้

หมายเหต่ข้้อ 14 การด้้อยค่าข้องสินทรัพย์ทางการเงินเก่�ยวกับการกำาหนด้ปัจ้จั้ยท่� ใช้ ในการวัด้มูลค่าผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ต 
ท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น (ECL) รวมถ่ึงข้้อสมมติท่�สำ าคัญท่� ใช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด้ท่�จ้ะได้้รับค่นและ 
การนำาข้้อมูลท่� ม่การคาด้การณ์ ไปในอนาคต (Forward-looking Information) มาใช้

หมายเหต่ข้้อ 18 การรับรู้สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่ และ

หมายเหต่ข้้อ 22 การวัด้มูลค่าภาระผูกพันข้องโครงการผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้เก่�ยวกับข้้อสมมติหลักในการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นอกจ้ากน่�  ณ วันท่�  1 มกราคม 2563 กล่่มธนาคารได้้เปล่�ยนแปลงประมาณการอาย่การให้ประโยชน์ข้องส่วนปรับปร่ง
อาคารเช่าตามประมาณการอาย่การให้ประโยชน์ ใหม่ การเปล่�ยนแปลงประมาณการทางบัญช่น่� ใช้วิธ่เปล่�ยนทันท่เป็นต้นไป 
ต่องบการเงินนับตั�งแต่วันท่� ม่การเปล่�ยนแปลงประมาณการทางบัญช่ กล่่มธนาคารได้้ประเมินผลกระทบท่�เกิด้ข่้�นต่องบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซ่ึ่�งคาด้ว่าไม่ม่ผลกระทบท่� ม่สาระสำ าคัญ

3.
กัารเปีลี�ยนแปีลงนโยบายกัารบัญชี

ตั�งแต่วันท่�  1 มกราคม 2563 กล่่มธนาคารได้้ถ่ึอปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่่มเคร่�องม่อทางการเงิน                   
ซ่ึ่�งประกอบด้้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่�  9 เคร่�องม่อทางการเงิน (TFRS 9) รวมถ่ึงมาตรฐานและการต่ความ
มาตรฐานท่� เก่�ยวข้้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่�  16 สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั�งแรก กล่่มธนาคารถ่ึอปฏิิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่่มเคร่�องม่อทางการเงิน ยกเว้นสำ าหรับลูกหน่�ภายใต้แนวทางการให้ความช่วยเหล่อ 
ลูกหน่�ตามท่� ได้้อธิบายไว้ในหมายเหต่ข้้อ 5 ผลกระทบข้องส่วนข้องเจ้้าข้องจ้ากการเปล่�ยนแปลงนโยบายการบัญช่ ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

หมายเหต่

องค์ประกอบ
อ่� นข้องส่วน
ข้องเจ้้าข้อง กำาไรสะสม

องค์ประกอบ
อ่� นข้องส่วน
ข้องเจ้้าข้อง กำาไรสะสม

(พันบาท)

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2562 - ตามท่� รายงานในปีก่อน 36,208 1,966,361 36,208 1,977,610

เพิ�มข่้� น (ลด้ลง) เน่� องจ้าก

การถ่ึอปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่่ม

เคร่�องม่อทางการเงิน ก

การจั้ด้ประเภทเคร่�องม่อทางการเงิน 223 (18,945) 223 (18,945)

ภาษ่ัเงินได้้ท่� เก่� ยวข้้อง (45) (122,726) (45) (122,726)

ณ วันท่�  1 มกราคม 2563 - ปรับปร่งใหม่ 36,386 1,824,690 36,386 1,835,939
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(กั)  มาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงินกัล่้มเครื�องมือทางกัารเงิน

กล่่มธนาคารถ่ึอปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่�  9 เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่� เก่�ยวข้้องกับเคร่�องม่อทางการเงิน โด้ยใช้วิธ่รับรู้ผลกระทบสะสมข้องการเริ�มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เป็นครั�งแรกกับเคร่�องม่อทางการเงินท่� ยังไม่ได้้ม่การตัด้รายการก่อนวันท่�  1 มกราคม 2563 โด้ยปรับปร่งกับองค์ประกอบอ่�น 
ข้องส่วนข้องเจ้้าข้องหร่อกำาไรสะสม ณ วันท่�  1 มกราคม 2563 ดั้งนั�น กล่่มธนาคารไม่ปรับปร่งข้้อมูลท่� เคยนำาเสนอข้องปี 2562 
และไม่นำาข้้อกำาหนด้เก่�ยวกับการเปิด้เผยข้้อมูลมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่� เก่�ยวข้้องกับเคร่�องม่อทางการเงินมาถ่ึอปฏิิบัติ 
กับข้้อมูลเปร่ยบเท่ยบ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกล่่มเคร่�องม่อทางการเงินน่� ให้ข้้อกำาหนด้เก่�ยวกับนิยาม การรับรู้รายการ การวัด้มูลค่า  
การด้้อยค่าและการตัด้รายการออกจ้ากบัญช่ข้องสินทรัพย์ทางการเงินและหน่� สินทางการเงิน

นโยบายกัารบัญชีที� มีผู้ลบังคับใช� ต้ังแต่วันที�  1 มกัราคม 2563

(1)  การรับรู้รายการและการวัด้มูลค่าเม่�อเริ�มแรก

กล่่มธนาคารรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกข้องสินทรัพย์ทางการเงินหร่อหน่� สินทางการเงิน (ซ่ึ่�งรวมถ่ึงการซ่ึ่�อและการข้ายสินทรัพย์
ทางการเงินตามวิธ่ปกติ) ในงบแสด้งฐานะการเงิน ณ วันท่� เกิด้รายการเหล่านั� น ซ่ึ่�งเป็นวันท่�กล่่มธนาคารเป็นคู่สัญญาตาม 
ข้้อกำาหนด้ข้องสัญญาข้องเคร่�องม่อทางการเงินนั�น ยกเว้นเงินลงท่นในตราสารหน่�  ซ่ึ่�งกล่่มธนาคารรับรู้รายการและตัด้รายการ 
ณ วันท่�ชำาระราคา (Settlement Date) 

สินทรัพย์ทางการเงินหร่อหน่� สินทางการเงินท่� ไม่ได้้วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรหร่อข้าด้ท่นวัด้มูลค่าเริ�มแรกด้้วย 
มูลค่าย่ติธรรมบวกต้นท่นการทำารายการ ซ่ึ่� งเก่� ยวข้้องโด้ยตรงกับการได้้มาหร่อออกสินทรัพย์ทางการเงินหร่อหน่� สิน 
ทางการเงินนั�น

(2)  การจั้ด้ประเภทรายการและการวัด้มูลค่าภายหลังข้องสินทรัพย์ทางการเงินและหน่� สินทางการเงิน

การจั้ด้ประเภทรายการและการวัด้มูลค่าภายหลังข้องสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจ้ะถูึกจั้ด้ประเภทรายการตามการวัด้มูลค่าภายหลัง ได้้แก่ การวัด้มูลค่า
ภายหลังด้้วยราคาท่นตัด้จ้ำาหน่าย ด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น หร่อด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรหร่อข้าด้ท่น
โด้ยจั้ด้ประเภทตามลักษัณะข้องกระแสเงินสด้ข้องสินทรัพย์ทางการเงินและโมเด้ลธ่รกิจ้ข้องกล่่มธนาคารในการบริหารจั้ด้การ
สินทรัพย์ทางการเงินนั�น

สินทรัพย์ทางการเงินท่� ไม่ได้้ถูึกกำาหนด้ให้วัด้มูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรหร่อข้าด้ท่นจ้ะถูึกวัด้มูลค่าด้้วยราคาท่นตัด้จ้ำาหน่าย 
หากเข้้าเง่�อนไข้ทั�งสองข้้อดั้งต่อไปน่�  
- ถ่ึอครองสินทรัพย์ทางการเงินนั�นตามโมเด้ลธ่รกิจ้ท่� ม่วัตถ่ึประสงค์เพ่�อรับกระแสเงินสด้ตามสัญญา และ
- ข้้อกำาหนด้ตามสัญญาข้องสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึ่�งทำาให้เกิด้กระแสเงินสด้ซ่ึ่�งเป็นการจ่้ายเพ่ยงเงินต้นและด้อกเบ่�ยจ้าก 

ยอด้คงเหล่อข้องเงินต้นในวันท่�กำาหนด้ไว้
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ตราสารหน่� ท่� ไม่ได้้ถูึกกำาหนด้ให้วัด้มูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรหร่อข้าด้ท่น จ้ะวัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้
อ่�นได้้ หากเข้้าเง่�อนไข้ทั�งสองข้้อดั้งต่อไปน่�  
- ถ่ึอครองสินทรัพย์ทางการเงินนั�นตามโมเด้ลธ่รกิจ้ท่� ม่วัตถ่ึประสงค์เพ่�อรับกระแสเงินสด้ตามสัญญาและเพ่�อข้ายสินทรัพย์

ทางการเงิน และ
- ข้้อกำาหนด้ตามสัญญาข้องสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึ่�งทำาให้เกิด้กระแสเงินสด้ซ่ึ่�งเป็นการจ่้ายเพ่ยงเงินต้นและด้อกเบ่�ยจ้าก 

ยอด้คงเหล่อข้องเงินต้นในวันท่�กำาหนด้ไว้

ณ วันท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก เงินลงท่นในตราสารท่นท่� ไม่ได้้ถ่ึอไว้เพ่�อค้า กล่่มธนาคารสามารถึเล่อกเป็นราย เงินลงท่นโด้ย
เม่�อเล่อกแล้วไม่สามารถึยกเลิกได้้ ให้แสด้งการเปล่�ยนแปลงในมูลค่าย่ติธรรมในภายหลังในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น นอกจ้ากน่�   
ณ วันท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก กล่่มธนาคารสามารถึเล่อกโด้ยเม่�อเล่อกแล้วไม่สามารถึยกเลิกได้้ให้สินทรัพย์ทางการเงินท่� เข้้า 
ข้้อกำาหนด้ในการวัด้มูลค่าด้้วยราคาท่นตัด้จ้ำาหน่ายหร่อมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น ให้วัด้มูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไร 
หร่อข้าด้ท่นหากการกำาหนด้ดั้งกล่าวช่วยข้จั้ด้หร่อลด้ความไม่สอด้คล้องอย่างม่นัยสำ าคัญซ่ึ่�งอาจ้เกิด้ข่้�น
 
การประเมินโมเด้ลธ่รกิจ้

กล่่มธนาคารได้้ประเมินโมเด้ลธ่รกิจ้ข้องสินทรัพย์ทางการเงินท่� ถ่ึอไว้ในระดั้บกล่่มสินทรัพย์ทางการเงิน (Portfolio) เน่�องจ้ากเป็น
วิธ่ท่� ด่้ท่� ส่ด้ท่�จ้ะสะท้อนวิธ่การจั้ด้การธ่รกิจ้และเป็นข้้อมูลท่�นำาเสนอให้แก่ผู้บริหาร ข้้อมูลท่� ใช้ ในการพิจ้ารณารวมถ่ึง
- นโยบายและวัตถ่ึประสงค์ข้องกล่่มสินทรัพย์ทางการเงินและการด้ำาเนินงานตามนโยบายดั้งกล่าวในทางปฏิิบัติ โด้ยเฉพาะ 

อย่างยิ�งกลย่ทธ์ข้องผู้บริหารเก่�ยวกับการรับด้อกเบ่�ยรับตามสัญญา การด้ำารงระดั้บอัตราด้อกเบ่�ย การจั้บคู่ระหว่าง 
ระยะเวลาข้องสินทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาข้องหน่� สินท่� ใช้สินทรัพย์เหล่านั�นในการจั้ด้หาเงินท่น หร่อรับรู้กระแสเงินสด้
ผ่านการข้ายสินทรัพย์ทางการเงิน

- วิธ่การประเมินผลการด้ำาเนินงานข้องกล่่มสินทรัพย์ทางการเงิน และการรายงานให้ผู้บริหารข้องกล่่มธนาคาร
- ความเส่� ยงท่� ม่ผลกระทบต่อผลการด้ำาเนินงานข้องโมเด้ลธ่รกิจ้ (และสินทรัพย์ทางการเงินท่� ถ่ึอตามโมเด้ลธ่รกิจ้) และกลย่ทธ์

ในการบริหารจั้ด้การความเส่� ยง
- วิธ่การท่� ใช้คำานวณผลตอบแทนให้ผู้จั้ด้การ (เช่น การชด้เชยท่� เกิด้จ้ากการบริหารจั้ด้การมูลค่าย่ติธรรมข้องสินทรัพย์ หร่อ

การจั้ด้เก็บกระแสเงินสด้ตามสัญญา) และ
- ความถ่ึ�  มูลค่าและระยะเวลาข้องการข้ายในปีก่อน เหต่ผลสำ าหรับการข้ายเหล่านั�นและความคาด้หวังเก่�ยวกับการข้ายใน

อนาคต อย่างไรก็ตาม ข้้อมูลเก่�ยวกับการข้ายนั�นไม่นำามาพิจ้ารณาแยกต่างหาก แต่เป็นส่วนหน่�งข้องการประเมินภาพรวม
ข้องวิธ่การบริหารจั้ด้การสินทรัพย์ทางการเงินให้ระบ่วัตถ่ึประสงค์ท่� ได้้ตั�งไว้ และวิธ่การให้ ได้้มาซ่ึ่�งกระแสเงินสด้

การประเมินว่ากระแสเงินสด้ตามสัญญาเป็นการจ่้ายเพ่ยงเงินต้นและด้อกเบ่�ยจ้ากยอด้คงเหล่อข้องเงินต้นหร่อไม่

สำ าหรับวัตถ่ึประสงค์ข้องการประเมินน่�  “เงินต้น” หมายถ่ึง มูลค่าย่ติธรรมข้องสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่� รับรู้รายการ 
เม่�อเริ�มแรก ส่วน “ด้อกเบ่�ย” หมายถ่ึง สิ� งตอบแทนจ้ากมูลค่าเงินตามเวลา ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต ความเส่� ยงในการกู้ย่ม 
โด้ยทั�วไปด้้านอ่�น ๆ (เช่น ความเส่� ยงด้้านสภาพคล่อง) และต้นท่น (เช่น ค่าใช้จ่้ายในการบริหาร) รวมถ่ึงอัตรากำาไรขั้�นต้นท่� เก่�ยวข้้อง
กับการถ่ึอสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงระยะเวลาใด้ระยะเวลาหน่�ง 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสด้ตามสัญญาเป็นการจ่้ายเพ่ยงเงินต้นและด้อกเบ่�ยจ้ากยอด้คงเหล่อข้องเงินต้นหร่อไม่ กล่่มธนาคาร
พิจ้ารณาข้้อกำาหนด้ตามสัญญาข้องเคร่�องม่อทางการเงิน ซ่ึ่�งรวมถ่ึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้้วยข้้อกำาหนด้ 
ตามสัญญาท่�สามารถึเปล่�ยนแปลงระยะเวลาและจ้ำานวนเงินข้องกระแสเงินสด้ตามสัญญา  ซ่ึ่�งอาจ้ทำาให้ ไม่เข้้าเง่�อนไข้ ในการประเมิน  
กล่่มธนาคารพิจ้ารณาถ่ึง
- เหต่การณ์ท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่้�นซ่ึ่�งเป็นเหต่ให้ม่การเปล่�ยนแปลงจ้ำานวนเงินและเวลาข้องกระแสเงินสด้
- ลักษัณะการปรับมูลค่าทางการเงิน
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- เง่�อนไข้เม่�อสิทธิเร่ยกร้องข้องกล่่มธนาคารถูึกจ้ำากัด้เฉพาะกระแสเงินสด้จ้ากสินทรัพย์ตามท่�กำาหนด้ (เช่น สินทรัพย์ 
ทางการเงินท่� ผู้ ให้กู้ ไม่ม่สิทธิไล่เบ่�ย) และ

- ลักษัณะการเปล่�ยนแปลงผลตอบแทนข้องมูลค่าเงินตามเวลา เช่น ระยะเวลาการปรับอัตราด้อกเบ่�ยใหม่

การจั้ด้ประเภทรายการใหม่

สินทรัพย์ทางการเงินจ้ะไม่ถูึกจั้ด้ประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก เว้นแต่ในภายหลังกล่่มธนาคาร 
เปล่�ยนแปลงโมเด้ลธ่รกิจ้ในการจั้ด้การสินทรัพย์ทางการเงิน

การเปล่�ยนแปลงสินทรัพย์ทางการเงิน

หากเง่�อนไข้ในสินทรัพย์ทางการเงินม่การเปล่�ยนแปลงไป กล่่มธนาคารจ้ะประเมินว่ากระแสเงินสด้ข้องสินทรัพย์ท่� เปล่�ยนแปลงไป 
ต่างจ้ากเดิ้มอย่างม่นัยสำ าคัญหร่อไม่ 

หากกระแสเงินสด้แตกต่างอย่างม่นัยสำ าคัญ สิทธิตามสัญญาข้องกระแสเงินสด้จ้ากสินทรัพย์ทางการเงินเดิ้มถ่ึอว่าหมด้อาย่ไป  
ในกรณ่ดั้งกล่าว สินทรัพย์ทางการเงินเดิ้มจ้ะม่การตัด้รายการออกจ้ากบัญช่และรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ด้้วยมูลค่าย่ติธรรม 
บวกด้้วยต้นท่นการทำารายการท่� เข้้าเง่�อนไข้ ค่าธรรมเน่ยมใด้ ๆ ท่� ได้้รับเป็นส่วนหน่�งข้องการเปล่�ยนแปลงบันท่กดั้งน่�  
- ค่าธรรมเน่ยมท่�พิจ้ารณาเป็นมูลค่าย่ติธรรมข้องสินทรัพย์ ใหม่และค่าธรรมเน่ยมแสด้งถ่ึงการชำาระเงินค่นข้องต้นท่นการทำา

รายการท่� เข้้าเง่�อนไข้ให้รวมเป็นส่วนหน่�งในการรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกข้องสินทรัพย์ และ 
- ค่าธรรมเน่ยมอ่�น ๆ บันท่กในกำาไรหร่อข้าด้ท่นเป็นส่วนหน่�งข้องกำาไรหร่อข้าด้ท่นจ้ากการตัด้รายการออกจ้ากบัญช่ 

หากกระแสเงินสด้ม่การเปล่�ยนแปลงไปเม่�อผู้กู้ประสบปัญหาทางการเงิน ดั้งนั� นวัตถ่ึประสงค์ข้องการเปล่�ยนแปลงเป็นการ 
รับชำาระค่นให้มากท่� ส่ด้จ้ากข้้อกำาหนด้ในสัญญาเดิ้มมากกว่าการออกสินทรัพย์ ใหม่ท่� ม่ข้้อกำาหนด้ต่างจ้ากเดิ้มอย่างม่ 
นัยสำ าคัญ หากกล่่มธนาคารวางแผนท่�จ้ะเปล่�ยนแปลงสินทรัพย์ทางการเงินในทางท่� ส่งผลให้เกิด้การลด้หน่�  ในลำาดั้บแรก 
จ้ะพิจ้ารณาว่าควรตัด้บางส่วนข้องสินทรัพย์ออกจ้ากบัญช่ก่อนท่�จ้ะเกิด้การเปล่�ยนแปลงสัญญาหร่อไม่ วิธ่การดั้งกล่าวส่งผล
ต่อการประเมินในเชิงปริมาณและทำาให้ ไม่เข้้าเง่�อนไข้ข้องการตัด้รายการออกจ้ากบัญช่

หากการเปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์ทางการเงินท่� วัด้มูลค่าด้้วยราคาท่นตัด้จ้ำาหน่ายหร่อมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้
อ่�นไม่ส่งผลต่อการตัด้รายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจ้ากบัญช่ กล่่มธนาคารจ้ะคำานวณมูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นใหม่โด้ยใช้
อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงเดิ้มข้องสินทรัพย์และปรับปร่งผลกำาไรข้าด้ท่นข้องการเปล่�ยนแปลงดั้งกล่าวในกำาไรหร่อข้าด้ท่น สำ าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่อัตราด้อกเบ่�ยลอยตัว อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงเดิ้มท่� ใช้ ในการคำานวณกำาไรข้าด้ท่นจ้ากการเปล่�ยนแปลง
ต้องม่การปรับปร่งให้สะท้อนข้้อกำาหนด้ข้องตลาด้ในปัจ้จ่้บัน ณ เวลาท่� ม่การเปล่�ยนแปลง ต้นท่นหร่อค่าธรรมเน่ยมใด้ ๆ ท่� เกิด้ข่้�น
และค่าธรรมเน่ยมท่� ได้้รับเป็นส่วนหน่�งข้องการเปล่�ยนแปลงนั�นจ้ะถูึกปรับปร่งกับมูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นข้องสินทรัพย์ทางการเงิน
ท่� ม่การเปล่�ยนแปลงและตัด้จ้ำาหน่ายตลอด้อาย่ท่� เหล่ออยู่ข้องสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การเปล่�ยนแปลง

หากการเปล่�ยนแปลงเกิด้ข่้�นเน่� องจ้ากผู้กู้ประสบปัญหาทางการเงิน กำาไรหร่อข้าด้ท่นจ้ากการเปล่�ยนแปลงจ้ะแสด้งรวมกับ 
ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น สำ าหรับกรณ่อ่�นนั�นแสด้งเป็นด้อกเบ่�ยรับซ่ึ่�งคำานวณโด้ยใช้วิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริง 

การตัด้รายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจ้ากบัญช่ 

กล่่มธนาคารตัด้รายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจ้ากบัญช่เม่�อสิทธิตามสัญญาท่�จ้ะได้้รับกระแสเงินสด้จ้ากสินทรัพย์ทางการเงิน
หมด้อาย่หร่อม่การโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสด้ตามสัญญาในธ่รกรรมซ่ึ่�งความเส่� ยงและผลตอบแทนข้องความเป็นเจ้้าข้อง
เก่อบทั�งหมด้ข้องสินทรัพย์ทางการเงินได้้ถูึกโอนหร่อในกรณ่ท่�กล่่มธนาคารไม่ได้้ทั�งโอนหร่อคงไว้ซ่ึ่�งความเส่� ยงและผลตอบแทน
ข้องความเป็นเจ้้าข้องเก่อบทั�งหมด้และไม่ได้้คงไว้ซ่ึ่�งการควบค่มในสินทรัพย์ทางการเงิน 
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ในการตัด้รายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจ้ากบัญช่ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญช่ข้องสินทรัพย์ (หร่อมูลค่าตามบัญช่
ซ่ึ่�งจั้ด้สรรให้แก่ส่วนข้องสินทรัพย์ท่�จ้ะม่การตัด้รายการออกจ้ากบัญช่) และผลรวมข้อง (1) ผลตอบแทนท่�จ้ะได้้รับ (รวมถ่ึง
สินทรัพย์ ใหม่ท่� ได้้รับใด้ ๆ หักด้้วยหน่� สินใหม่ท่�คาด้การณ์ ไว้) และ (2) กำาไรหร่อข้าด้ท่นสะสมท่� รับรู้ ในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น
รับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่น 

จ้ำานวนกำาไรหร่อข้าด้ท่นสะสมท่� รับรู้ ในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นสำ าหรับเงินลงท่นในตราสารท่นท่�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าย่ติธรรม
ผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นจ้ะไม่รับรู้ ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นเม่�อม่การตัด้รายการหลักทรัพย์ดั้งกล่าวออกจ้ากบัญช่ ส่วนได้้เส่ย
ใด้ ๆ ในสินทรัพย์ทางการเงินท่� โอนซ่ึ่�งเข้้าเง่�อนไข้การตัด้รายการออกจ้ากบัญช่ซ่ึ่�งก่อให้เกิด้หร่อยังคงอยู่ในกล่่มธนาคารรับรู้
เป็นสินทรัพย์หร่อหน่� สินแยกต่างหาก 

กล่่มธนาคารเข้้าทำาธ่รกรรมซ่ึ่�งม่การโอนสินทรัพย์ท่� รับรู้ ในงบแสด้งฐานะการเงินแต่ยังคงความเส่� ยงและผลตอบแทนข้องความ
เป็นเจ้้าข้องทั�งหมด้หร่อเก่อบทั�งหมด้ในสินทรัพย์ท่� โอนหร่อบางส่วนข้องสินทรัพย์ ในกรณ่น่�  สินทรัพย์ท่� โอนไม่ได้้ตัด้รายการ 
ออกจ้ากบัญช่ ตัวอย่างเช่น การให้ย่มหลักทรัพย์หร่อการข้ายโด้ยม่สัญญาว่าจ้ะซ่ึ่�อค่น 

การจั้ด้ประเภทรายการและการวัด้มูลค่าภายหลังข้องหน่� สินทางการเงิน

กล่่มธนาคารจั้ด้ประเภทและวัด้มูลค่าหน่� สินทางการเงินทั�งหมด้ ยกเว้นภาระผูกพันวงเงินสินเช่�อและสัญญาคำ�าประกันทางการเงิน 
เป็นหน่� สินทางการเงินท่� วัด้มูลค่าภายหลังด้้วยราคาท่นตัด้จ้ำาหน่าย  

การตัด้รายการหน่� สินทางการเงินออกจ้ากบัญช่ 

กล่่มธนาคารตัด้รายการหน่� สินทางการเงินออกจ้ากบัญช่เม่�อภาระผูกพันตามสัญญาสิ� นส่ด้ลง ยกเลิก หร่อหมด้อาย่ 

การหักกลบ

สินทรัพย์ทางการเงินและหน่� สินทางการเงินจ้ะหักกลบกันเพ่�อรายงานในงบแสด้งฐานะการเงินด้้วยจ้ำานวนส่ทธิก็ต่อเม่�อกล่่ม
ธนาคารม่สิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ้ำานวนเงินท่� รับรู้และกล่่มธนาคารตั�งใจ้ท่�จ้ะชำาระด้้วยจ้ำานวนเงินส่ทธิหร่อตั�งใจ้
ท่�จ้ะรับสินทรัพย์และชำาระหน่� สินพร้อมกัน 

(3)  การด้้อยค่าข้องสินทรัพย์ทางการเงินและลูกหน่�ตามสัญญาเช่า

TFRS 9 แนะนำาวิธ่การพิจ้ารณาผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นตลอด้อาย่ข้องเคร่�องม่อทางการเงิน ในข้ณะท่� เดิ้ม
กล่่มธนาคารประมาณการค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญโด้ยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหน่�  และการคาด้การณ์เก่�ยวกับการชำาระหน่�   
ตลอด้จ้นตามเกณฑ์์ขั้�นตำ�าตามเกณฑ์์ตามประกาศข้องธนาคารแห่งประเทศไทย TFRS 9 กำาหนด้ให้ใช้วิจ้ารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปล่�ยนแปลงข้องปัจ้จั้ยทางเศรษัฐกิจ้นั�นม่ผลกระทบต่อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นอย่างไร และพิจ้ารณา
ความน่าจ้ะเป็นถ่ึวงนำ� าหนัก 

การพิจ้ารณาการด้้อยค่าถ่ึอปฏิิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินท่� ไม่ได้้วัด้มูลค่าภายหลังด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรหร่อข้าด้ท่นดั้งน่�  
- สินทรัพย์ทางการเงินท่� เป็นตราสารหน่�
- ลูกหน่�ตามสัญญาเช่า และ
- ภาระผูกพันวงเงินสินเช่�อและสัญญาคำ�าประกันทางการเงินบางประเภท

ตาม TFRS 9 ไม่ม่การรับรู้ผลข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าข้องเงินลงท่นในตราสารท่น
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การประมาณการและการใช้ด่้ลยพินิจ้ท่�สำ าคัญ

การคำานวณผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นข้องกล่่มธนาคารข่้�นอยู่กับแบบจ้ำาลองท่�สลับซัึ่บซ้ึ่อนและช่ด้ข้้อมูลสมมติฐาน
หลายช่ด้ การใช้ด่้ลยพินิจ้และการประมาณการท่�สำ าคัญในการกำาหนด้ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นเก่�ยวข้้องกับเกณฑ์์ 
ท่� ใช้ ในการประเมินเก่�ยวกับการเพิ�มข่้�นข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตและการพัฒนาแบบจ้ำาลองผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะ
เกิด้ข่้�น รวมถ่ึงการเล่อกข้้อมูลเศรษัฐกิจ้มหภาค การคำานวณผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นยังเก่�ยวข้้องกับการใช้ 
ด่้ลยพินิจ้ข้องผู้เช่�ยวชาญทางด้้านเครดิ้ตซ่ึ่�งฝ่ายบริหารนำามาพิจ้ารณาร่วมกับข้้อมูลท่�หลากหลายข้องคู่สัญญา ซ่ึ่�งมาจ้าก 
ทั�งภายในและภายนอก ในกรณ่ท่�แบบจ้ำาลองไม่สามารถึประเมินความเส่� ยงท่� เกิด้ข่้�นได้้ จ้ะม่การใช้ด่้ลยพินิจ้ข้องผู้เช่�ยวชาญ 
ในการพิจ้ารณาการปรับปร่งภายหลังแบบจ้ำาลองตามหลักการ Management Overlay ซ่ึ่�งจ้ะครอบคล่มทั�งในเร่�องข้้อบกพร่องข้อง 
แบบจ้ำาลองความเส่� ยงข้องลูกหน่�และปัจ้จั้ยอ่�น ๆ 

การวัด้มูลค่าผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น

ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นคำานวณอย่างปราศจ้ากอคติ คำาน่งถ่ึงความน่าจ้ะเป็นถ่ึวงนำ� าหนัก ซ่ึ่�งพิจ้ารณาจ้ากการ
ประเมินช่วงข้องผลลัพธ์ท่� เป็นไปได้้ มูลค่าเงินตามเวลา และข้้อมูลสนับสน่นท่� ม่ความสมเหต่สมผลทั�งหมด้ ซ่ึ่�งรวมถ่ึงการพยากรณ์
สภาวะเศรษัฐกิจ้ไปในอนาคต

ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นเป็นการประมาณการความน่าจ้ะเป็นถ่ึวงนำ� าหนักข้องผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ต โด้ยวัด้
มูลค่าดั้งน่�

 สินทรัพย์ทางการเงินท่� ไม่ด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต ณ วันท่�รายงาน วัด้ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นด้้วยมูลค่าปัจ้จ่้บัน
ข้องจ้ำานวนเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะไม่ได้้รับทั�งหมด้ (เช่น ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสด้กับกิจ้การตามสัญญา และกระแสเงินสด้
ท่�กล่่มธนาคารคาด้ว่าจ้ะได้้รับ)

 สินทรัพย์ทางการเงินท่� ด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต ณ วันท่�รายงาน วัด้ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นด้้วยมูลค่าส่วนต่าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นและมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องประมาณการกระแสเงินสด้ในอนาคต

 ภาระผูกพันวงเงินสินเช่�อท่� ยังไม่ได้้เบิกใช้ วัด้ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นด้้วยมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องส่วนต่างระหว่าง
กระแสเงินสด้ตามสัญญาท่�กล่่มธนาคารม่ภาระผูกพันท่�จ้ะให้สินเช่�อท่� ยังไม่ถูึกเบิกใช้ และกระแสเงินสด้ท่�กล่่มธนาคารคาด้ว่า
จ้ะได้้รับในกรณ่ท่� สินเช่�อถูึกเบิกใช้ และ

 สัญญาคำ�าประกันทางการเงิน วัด้ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นด้้วยประมาณการจ่้ายเงินชด้เชยท่�คาด้ว่าจ้ะจ่้ายให้ 
ผู้ถ่ึอสัญญาหักด้้วยจ้ำานวนเงินท่�กล่่มธนาคารคาด้ว่าจ้ะได้้รับค่น

ประมาณการข้องจ้ำานวนเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะไม่ได้้รับคำานวณโด้ยเป็นผลคูณข้องความน่าจ้ะเป็นข้องการปฏิิบัติผิด้สัญญา (PD - 
Probability of Default) กับร้อยละข้องความเส่ยหายท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่้�นเม่�อม่การปฏิิบัติผิด้สัญญาต่อยอด้หน่�  (LGD - Loss Given 
Default) และประมาณการยอด้หน่� เม่�อม่การปฏิิบัติผิด้สัญญา (EAD - Exposure at the Time of Default)

ปัจ้จั้ยเชิงเศรษัฐศาสตร์มหภาคถูึกรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากม่ความเก่�ยวข้้องและม่อิทธิพลต่อความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต
เช่น อัตราการเติบโตข้องผลิตภัณฑ์์รวมในประเทศ (GDP) อัตราด้อกเบ่�ย และดั้ชน่ราคาท่�อยู่อาศัย ปัจ้จั้ยเหล่าน่� พิจ้ารณาจ้าก
ข้้อมูลสนับสน่นทั�งหมด้ท่� ม่ความสมเหต่สมผล ซ่ึ่�งรวมถ่ึงการคาด้การณ์ท่� พัฒนาข่้�นจ้ากข้้อมูลทั�งภายในและภายนอกท่� ม่อยู่  
ซ่ึ่�งสอด้คล้องกับการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเงินท่น

สถึานการณ์ท่�หลากหลายข้องสมมติฐานเศรษัฐกิจ้มหภาคถูึกรวบรวมไว้เป็นช่วงข้องผลลัพธ์ท่� ม่ความเป็นไปได้้และสมเหต่สมผล
สำ าหรับกล่่มสินทรัพย์ทางการเงินทั�งหมด้ท่� ม่สาระสำ าคัญ ทั�งในแง่ข้องการพิจ้ารณา PD LGD และ EAD หากม่ความเก่�ยวข้้อง และ
ในการพิจ้ารณาภาพรวมข้องผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น
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การประมาณจ้ำานวนเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะไม่ได้้รับสำ าหรับเคร่�องม่อทางการเงินท่� ม่หลักประกันนั�นได้้ม่การคาด้การณ์จ้ำานวนและ
จั้งหวะเวลาข้องกระแสเงินสด้ท่�จ้ะได้้รับจ้ากการย่ด้หลักประกันโด้ยหักต้นท่นเพ่�อให้ ได้้มาและต้นท่นการข้ายหลักประกัน และไม่
คำาน่งว่าการย่ด้ทรัพย์นั�นจ้ะเป็นไปได้้หร่อไม่

การประมาณจ้ำานวนเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะไม่ได้้รับถูึกคิด้ลด้ด้้วยอัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงเม่�อเริ�มแรกข้องสินทรัพย์ทางการเงิน

การจั้ด้ชั�น

ในการรับรู้ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นจ้ะม่การจั้ด้ประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ชั�นท่กวันท่�รายงาน โด้ยจ้ะ
พิจ้ารณาเป็นรายสัญญา ทั�งน่� สินทรัพย์ทางการเงินสามารถึเปล่�ยนแปลงระดั้บชั�นได้้ตลอด้อาย่ข้องสินทรัพย์ทางการเงินตาม
การเปล่�ยนแปลงในค่ณภาพข้องสินเช่�อนับจ้ากวันท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก ดั้งต่อไปน่�

- ชั�นท่�  1 สินทรัพย์ทางการเงินท่� ไม่ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต (Performing) 

สินทรัพย์ทางการเงินท่� ไม่ม่การเพิ�มข่้�นข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตอย่างม่นัยสำ าคัญนับจ้ากวันท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก (ไม่เข้้า
เง่�อนไข้ข้องชั�นท่�  2 และชั�นท่�  3) หร่อเป็นเงินลงท่นในตราสารหน่� ท่� พิจ้ารณาว่าม่ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตตำ�า ณ วันท่�รายงาน ทั�งน่�
ไม่รวมสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตเม่�อซ่ึ่�อหร่อเม่�อกำาเนิด้ (POCI) ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่า
จ้ะเกิด้ข่้�นรับรู้ตามผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นในอ่ก 12 เด่้อนข้้างหน้า ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น 
ในอ่ก 12 เด่้อนข้้างหน้าเป็นส่วนหน่�งข้องผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นตลอด้อาย่ ซ่ึ่�งเป็นผลจ้ากเหต่การณ์การผิด้นัด้
ชำาระหน่�ข้องเคร่�องม่อทางการเงินท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นภายใน 12 เด่้อนนับจ้ากวันท่�รายงาน 

- ชั�นท่�  2  สินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต (Under-performing) 

เม่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตนับจ้ากวันท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก 
ประมาณการผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นรับรู้ โด้ยการประมาณการความเป็นไปได้้ท่�จ้ะเกิด้การผิด้นัด้ตลอด้อาย่
ข้องสินทรัพย์ทางการเงิน (Lifetime ECL) โด้ยการพิจ้ารณาความม่นัยสำ าคัญข้องการเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยง
ด้้านเครดิ้ตนั�นพิจ้ารณาจ้ากปัจ้จั้ยเชิงปริมาณและเชิงค่ณภาพ สินทรัพย์ทางการเงินท่� ค้างชำาระ 30 วัน หร่อ 1 เด่้อนนับแต่ 
วันถ่ึงกำาหนด้ชำาระหร่อเกินกว่านั� นแต่ยังไม่เกิด้การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตจ้ะถูึกพิจ้ารณาว่าม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้อง 
ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต

การประเมินตามเกณฑ์์เชิงค่ณภาพเป็นส่วนหน่�งในกระบวนการบริหารความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตในปัจ้จ่้บัน เช่น การพิจ้ารณา 
การเส่� อมถึอยลงอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความสามารถึในการชำาระหน่�ข้องลูกหน่�  ข้้อบ่งช่� เชิงค่ณภาพ รวมถ่ึงผลการด้ำาเนินงาน 
สภาพคล่องทางการเงินและข้้อบ่งช่� ท่� น่าเช่�อถ่ึออ่�น ๆ

สินทรัพย์ทางการเงินสามารถึโอนกลับไปยังชั�นท่�  1 ได้้เม่�อสามารถึพิสูจ้น์ ได้้ถ่ึงความสามารถึในการชำาระหน่� ท่�กลับมาเป็นปกติ

- ชั�นท่�  3 สินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต (Non-performing) 

สินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตหร่อผิด้นัด้ชำาระ ค่อสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่ค้างชำาระเงินต้นและ/หร่อด้อกเบ่�ย
เท่ากับหร่อมากกว่า 90 วัน หร่อ 3 เด่้อนนับแต่วันถ่ึงกำาหนด้ชำาระ นอกจ้ากน่�  สินทรัพย์ทางการเงินจ้ะถูึกพิจ้ารณาว่าม่การด้้อยค่า 
ด้้านเครดิ้ตเม่�อลูกหน่� ม่ความเป็นไปได้้ท่�จ้ะไม่สามารถึชำาระหน่� ได้้เม่�อเกิด้เหต่การณ์ ใด้เหต่การณ์หน่� งหร่อหลายเหต่การณ์ 
ท่� ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประมาณการกระแสเงินสด้ในอนาคตข้องสินทรัพย์ทางการเงิน
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หลักฐานท่�แสด้งว่าสินทรัพย์ทางการเงินม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตครอบคล่มถ่ึงข้้อมูลท่� สังเกตได้้จ้ากเหต่การณ์ดั้งต่อไปน่�  
- การประสบปัญหาทางการเงินอย่างม่นัยสำ าคัญข้องผู้ออกหร่อผู้กู้
- อยู่ระหว่างการย่ด้หลักประกันเพ่�อชำาระหน่�
- อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นข้องสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต พิจ้ารณาจ้ากผลต่างระหว่างมูลค่า
ปัจ้จ่้บันข้องกระแสเงินสด้ทั�งหมด้ท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับในแต่ละสถึานการณ์ รวมถ่ึงการถ่ึอครองหลักประกัน การคิด้ลด้ด้้วยอัตรา
ด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงเม่�อเริ�มแรกข้องสินทรัพย์ทางการเงินนั�น และมูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นข้องสินทรัพย์ทางการเงินก่อนเกิด้การ
ด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต

สินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต ม่การประมาณการผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นตลอด้อาย่

การเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้ข้องเคร่�องม่อทางการเงิน

เม่�อเง่�อนไข้ข้องสัญญาเดิ้มม่การเปล่�ยนแปลงโด้ยม่สาเหต่จ้ากความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตและไม่ม่การตัด้รายการสินทรัพย์ทาง 
การเงินนั�น ผลข้าด้ท่นจ้ากการเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้ทางการเงินท่� เกิด้ข่้�นจ้ะรับรู้ในผลข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตในกำาไร
หร่อข้าด้ท่น โด้ยลด้ลงตามมูลค่าตามบัญช่ข้องสินทรัพย์

ผลข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นสำ าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้และยังไม่ได้้ 
ถูึกตัด้รายการ และไม่ได้้รับการพิจ้ารณาว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตจ้ะรับรู้ผลข้าด้ท่นจ้าก 
การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นใน 12 เด่้อนข้้างหน้า หร่อตลอด้อาย่หากเข้้าเง่�อนไข้ว่า สินทรัพย์ทางการเงินม่การ 
เพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่�ยงด้้านเครดิ้ต สินทรัพย์เหล่าน่� ได้้รับการประเมินเพ่�อพิจ้ารณาว่าม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญ 
ข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตภายหลังจ้ากการเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้หร่อไม่

เงินให้สินเช่�อท่� ม่การเจ้รจ้าต่อรองเง่�อนไข้ใหม่หร่อเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้ข้องกระแสเงินสด้ตามสัญญา กล่่มธนาคารอาจ้จ้ะ 
ถ่ึอเงินให้สินเช่�อดั้งกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่ความเส่�ยงด้้านเครดิ้ตเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญ ยกเว้นจ้ะม่หลักฐานท่�แสด้งว่า 
ความเส่� ยงท่�จ้ะไม่ได้้รับกระแสเงินสด้ตามสัญญานั� นลด้ลงอย่างม่นัยสำ าคัญ และไม่ม่ข้้อบ่งช่�ข้องการด้้อยค่า กล่่มธนาคาร 
จ้ะถ่ึอเงินให้สินเช่�อดั้งกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่� ไม่ม่ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญ

การตัด้จ้ำาหน่ายเคร่�องม่อทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตและการกลับรายการผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น

ในกรณ่ท่� เคร่�องม่อทางการเงินถูึกพิจ้ารณาว่าไม่สามารถึเร่ยกค่นได้้ ส่วนข้องมูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นจ้ะถูึกตัด้จ้ำาหน่ายคู่กับค่าเผ่�อ
ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นข้องเคร่�องม่อทางการเงินท่� เก่�ยวข้้อง เคร่�องม่อทางการเงินดั้งกล่าวจ้ะถูึกตัด้จ้ำาหน่าย
หลังจ้ากด้ำาเนินการตามขั้�นตอนท่�จ้ำาเป็นทั�งหมด้แล้ว ม่การประเมินแล้วว่าไม่ม่ความน่าจ้ะเป็นในการได้้รับค่น และได้้พิจ้ารณาถ่ึง
ผลข้าด้ท่น มูลค่าท่� ได้้รับค่นภายหลังจ้ากการตัด้จ้ำาหน่ายออกจ้ากบัญช่จ้ะนำามาลด้จ้ำานวนผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น 
ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นหร่อตามท่�ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด้

หากม่การลด้ลงข้องค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นในรอบระยะเวลาต่อมา และการลด้ลงนั�นสัมพันธ์ โด้ยตรง
กับเหต่การณ์ท่� เกิด้ข่้�นหลังจ้ากการรับรู้ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นท่� เคย
รับรู้ในปีก่อนจ้ะถูึกกลับรายการกับบัญช่ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น จ้ำานวนเงินข้องการกลับรายการรับรู้
ในกำาไรหร่อข้าด้ท่น
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การปรับปร่งความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต

เม่�อเวลาผ่านพ้นไป สินทรัพย์ทางการเงินท่� ถูึกจั้ด้ชั�นท่�  2 หร่อชั�นท่�  3 อาจ้ถูึกจั้ด้ประเภทใหม่กลับไปเป็นชั�นท่�  1 

สำ าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต (ชั�นท่�  3) และไม่ม่การปรับโครงสร้างหน่�  จ้ะถูึกโอนไปยังชั�นท่�  2 หร่อชั�นท่�  1  
เฉพาะกรณ่ท่�พิจ้ารณาแล้วเห็นว่าไม่เข้้าเง่�อนไข้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่� ด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตอ่กต่อไป

สำ าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่� จั้ด้ชั�นท่�  2 สามารถึโอนกลับไปยังชั�นท่�  1 ได้้เม่�อพิจ้ารณาแล้วว่าไม่ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญ
ข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตอ่กต่อไป

ในกรณ่ท่�การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตเกิด้จ้ากการพิจ้ารณาตามเกณฑ์์เชิงปริมาณ สินทรัพย์ทางการเงิน 
จ้ะถูึกโอนกลับไปยังชั�นท่�  1 โด้ยอัตโนมัติหากความน่าจ้ะเป็นท่� ลูกหน่�จ้ะผิด้สัญญาท่�ทำาให้เกิด้การเปล่�ยนชั�นนั�นไม่ม่อ่กต่อไป สำ าหรับ
กรณ่ท่� สินทรัพย์ทางการเงินถูึกโอนไปยังชั�นท่�  2 เน่�องจ้ากเกณฑ์์เชิงค่ณภาพ ปัจ้จั้ยดั้งกล่าวต้องได้้รับการแก้ ไข้ก่อนจ่้งจ้ะโอน
สินทรัพย์ทางการเงินดั้งกล่าวไปเป็นชั�นท่�  1 รวมถ่ึงได้้ม่ด้ำาเนินการแก้ ไข้ก่อนท่�จ้ะจั้ด้ประเภทสินเช่�อใหม่เป็นชั�นท่�  1  

สำ าหรับลูกหน่�ปรับโครงสร้างหน่� ท่� ม่ปัญหาท่� จั้ด้ชั�นท่�  3 จ้ะสามารถึโอนไปยังชั�นท่�  2 เม่�อลูกค้าด้ำาเนินการตามข้้อกำาหนด้ตามสัญญา
ท่� เปล่�ยนแปลงใหม่โด้ยการชำาระเงินติด้ต่อกัน 3 เด่้อน หร่อ 3 งวด้ แล้วแต่ระยะเวลาใด้จ้ะนานกว่า ลูกหน่� ดั้งกล่าวท่�จ้ะถูึกโอนไปยัง 
ชั�นท่�  1 จ้ะต้องใช้ระยะเวลาในการติด้ตามอ่ก 9 เด่้อน โด้ยจ้ะต้องไม่ม่ยอด้เงินท่� ค้างชำาระในบัญช่และคาด้ว่าลูกค้าจ้ะชำาระหน่�  
ท่� เหล่อทั�งหมด้ 

สำ าหรับลูกหน่�ปรับโครงสร้างหน่� ท่� ม่ปัญหาท่� จั้ด้ชั�นท่�  2 ซ่ึ่�งไม่เคยถูึกจั้ด้เป็นสินทรัพย์ด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตมาก่อนสามารถึโอนไปยัง 
ชั�นท่�  1 เม่�อลูกค้าด้ำาเนินการภายใต้ข้้อกำาหนด้ตามสัญญาท่� เปล่�ยนแปลงใหม่โด้ยการชำาระเงินติด้ต่อกัน 3 เด่้อน หร่อ 3 งวด้  
แล้วแต่ระยะเวลาใด้จ้ะนานกว่า

สินทรัพย์ทางการเงินท่�อยู่ในชั�นท่�  3 จ้ะถูึกโอนไปยังชั�นท่�  2 ก็ต่อเม่�อพิจ้ารณาแล้วเห็นว่าไม่ด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต

กล่่มธนาคารได้้ประเมินการด้้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วันท่�  1 มกราคม 2563 ตามแบบจ้ำาลองสำ าหรับการประมาณการผลข้าด้ท่น
ด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น การกระทบยอด้ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น ณ วันท่�   1 มกราคม 2563 ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

ค่าเผ่�อหน่�สงสัย 
จ้ะสูญ ณ วันท่�

31 ธันวาคม 2562 การวัด้มูลค่าใหม่

ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่น
 ด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่า

 จ้ะเกิด้ข่้�น ณ วันท่�  
1 มกราคม 2563

(พันบาท)

เงินลงท่นในตราสารหน่� - 1,070 1,070

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ยค้างรับ 2,712,290 4,205 2,716,495

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น 14,676 (5,393) 9,283

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่�อและสัญญาคำ�าประกันทางการเงิน - 118 118

รวม 2,726,966 - 2,726,966

113รายงานประจำำาปี 2563



(4)  ด้อกเบ่�ย

ตั�งแต่วันท่�  1 มกราคม 2563 รายได้้ด้อกเบ่�ยและค่าใช้จ่้ายด้อกเบ่�ยรับรู้ ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นโด้ยใช้วิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริง 
อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงค่อ อัตราท่� ใช้ ในการคิด้ลด้ประมาณการเงินสด้จ่้ายหร่อรับในอนาคตตลอด้อาย่ท่�คาด้ไว้ข้องเคร่�องม่อ
ทางการเงินเพ่�อให้ ได้้มูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นข้องสินทรัพย์ทางการเงิน หร่อราคาท่นตัด้จ้ำาหน่ายข้องหน่� สินทางการเงิน ในการ
คำานวณอัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงสำ าหรับเคร่�องม่อทางการเงินนอกเหน่อจ้ากสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต  
กล่่มธนาคารประมาณการกระแสเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับในอนาคตโด้ยพิจ้ารณาเง่�อนไข้ข้องสัญญาทั�งหมด้ข้องเคร่�องม่อ 
ทางการเงินนั�น แต่ไม่พิจ้ารณาค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น

การคำานวณอัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงให้รวมถ่ึงต้นท่นการทำารายการและค่าธรรมเน่ยมซ่ึ่�งเป็นส่วนหน่�งข้องอัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริง 
ต้นท่นการทำารายการรวมถ่ึงต้นท่นส่วนเพิ�มท่� เก่�ยวข้้องโด้ยตรงกับการซ่ึ่�อหร่อออกสินทรัพย์ทางการเงินหร่อหน่� สินทางการเงิน

ราคาท่นตัด้จ้ำาหน่ายข้องสินทรัพย์ทางการเงินหร่อหน่� สินทางการเงินค่อ มูลค่าข้องสินทรัพย์ทางการเงินหร่อหน่� สินทางการเงิน 
ท่� รับรู้เม่�อเริ�มแรกหักด้้วยการชำาระค่นเงินต้น บวกหร่อหักค่าตัด้จ้ำาหน่ายสะสมท่�คำานวณโด้ยใช้วิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริง 
ซ่ึ่�งเกิด้จ้ากผลต่างระหว่างมูลค่าท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกและมูลค่า ณ วันท่�ครบกำาหนด้และปรับปร่งด้้วยค่าเผ่�อผลข้าด้ท่น 
ด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นสำ าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นข้องสินทรัพย์ทางการเงินค่อ ราคาท่น 
ตัด้จ้ำาหน่ายข้องสินทรัพย์ทางการเงินก่อนท่�จ้ะม่การปรับปร่งค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น

การคำานวณรายได้้ด้อกเบ่�ยและค่าใช้จ่้ายด้อกเบ่�ย 

ในการคำานวณรายได้้ด้อกเบ่� ยและค่าใช้จ่้ายด้อกเบ่� ยใช้อัตราด้อกเบ่� ยท่� แท้จ้ริงกับมูลค่าตามบัญช่ขั้� นต้นข้องสินทรัพย์  
(เม่�อสินทรัพย์ ไม่ด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต) หร่อราคาท่นตัด้จ้ำาหน่ายข้องหน่� สิน อย่างไรก็ตาม สำ าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่� ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตเม่�อซ่ึ่�อหร่อเม่�อกำาเนิด้ แต่กลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่า 
ด้้านเครดิ้ตในภายหลังการรับรู้เม่�อเริ�มแรกให้คำานวณรายได้้ด้อกเบ่�ย โด้ยใช้อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงกับราคาท่นตัด้จ้ำาหน่ายข้อง
สินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ทางการเงินดั้งกล่าวไม่ด้้อยค่าอ่กต่อไปให้คำานวณรายได้้ด้อกเบ่�ยโด้ยกลับไปใช้มูลค่าตาม
บัญช่ขั้�นต้นข้องสินทรัพย์

สำ าหรับสินทรัพย์และหน่� สินทางการเงินท่� ม่อยู่ ณ วันท่� เริ�มต้นใช้มาตรฐานครั�งแรก กล่่มธนาคารคำานวณอัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริง
จ้ากกระแสเงินสด้คงเหล่อตามสัญญา

(5)  เงินลงท่นส่ทธิ

ตั�งแต่วันท่�  1 มกราคม 2563 รายการ “เงินลงท่นส่ทธิ” ในงบแสด้งฐานะการเงินประกอบด้้วย
- เงินลงท่นในตราสารหน่� ท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น และ
- เงินลงท่นในตราสารท่นท่�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น

สำ าหรับตราสารหน่� ท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นจ้ะรับรู้กำาไรและข้าด้ท่นในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้
อ่�น ยกเว้นรายการดั้งต่อไปน่� ซ่ึ่�งจ้ะรับรู้ ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นในลักษัณะเด่้ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินท่� วัด้มูลค่าด้้วยราคาท่น 
ตัด้จ้ำาหน่าย
- รายได้้ด้อกเบ่�ยโด้ยใช้วิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริง และ
- ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นและการกลับรายการ 

เม่�อม่การตัด้รายการตราสารหน่� ท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น ผลกำาไรหร่อข้าด้ท่นสะสมท่� เคย 
รับรู้ในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นจ้ะถูึกจั้ด้ประเภทรายการใหม่จ้ากส่วนข้องเจ้้าข้องไปยังกำาไรหร่อข้าด้ท่น

114 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



กล่่มธนาคารเล่อกท่�จ้ะแสด้งการเปล่�ยนแปลงในมูลค่าย่ติธรรมข้องเงินลงท่นในตราสารท่นท่� ไม่ได้้ถ่ึอไว้เพ่�อค้าในกำาไรข้าด้ท่น
เบ็ด้เสร็จ้อ่�น การเล่อกจ้ะทำาเป็นรายเคร่�องม่อทางการเงิน ณ วันท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกและไม่สามารถึเปล่�ยนแปลงได้้

กำาไรและข้าด้ท่นจ้ากตราสารท่นดั้งกล่าวท่� ไม่เคยจั้ด้ประเภทรายการใหม่ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นและไม่ม่การด้้อยค่าท่� รับรู้ ในกำาไร 
หร่อข้าด้ท่น จ้ะรับรู้เงินปันผลในกำาไรหร่อข้าด้ท่นเว้นแต่ม่จ้ำานวนเงินท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับค่นแน่นอนแสด้งเป็นส่วนหน่�งข้องต้นท่น 
ในเงินลงท่นนั�น ซ่ึ่�งในกรณ่น่� เงินปันผลจ้ะรับรู้ในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น ผลกำาไรและข้าด้ท่นสะสมท่� รับรู้ในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น 
จ้ะถูึกโอนไปยังกำาไรสะสมเม่�อม่การจ้ำาหน่ายเงินลงท่น

นโยบายกัารบัญชีที� มีผู้ลบังคับใช�ก่ัอนวันที�  1 มกัราคม 2563 

(1)  เงินลงท่นในตราสารหน่�และตราสารท่น

ตราสารหน่�และตราสารท่นซ่ึ่�งเป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการข้องตลาด้ซ่ึ่�งถ่ึอไว้เพ่�อค้าแสด้งในมูลค่าย่ติธรรม กำาไรหร่อข้าด้ท่น
จ้ากการต่ราคาหลักทรัพย์ ได้้บันท่กในกำาไรหร่อข้าด้ท่น

ตราสารหน่� ซ่ึ่�งกล่่มธนาคารตั�งใจ้และสามารถึถ่ึอจ้นครบกำาหนด้จั้ด้ประเภทเป็นเงินลงท่นท่�จ้ะถ่ึอจ้นครบกำาหนด้ เงินลงท่นท่�จ้ะ
ถ่ึอจ้นครบกำาหนด้แสด้งในราคาท่นตัด้จ้ำาหน่ายหักด้้วยข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าข้องเงินลงท่น ผลต่างระหว่างราคาท่นท่� ซ่ึ่�อมากับ
มูลค่าไถ่ึถึอนข้องตราสารหน่�จ้ะถูึกตัด้จ่้ายโด้ยวิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงตลอด้อาย่ข้องตราสารหน่� ท่� เหล่อ

ตราสารหน่� และตราสารท่นซ่ึ่�งเป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการข้องตลาด้  นอกเหน่อจ้ากท่� ถ่ึอไว้เพ่�อค้าหร่อตั�งใจ้ถ่ึอไว้จ้น 
ครบกำาหนด้จั้ด้ประเภทเป็นเงินลงท่นเผ่�อข้าย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั�งแรกเงินลงท่นเผ่�อข้ายแสด้งในมูลค่าย่ติธรรม และ 
การเปล่�ยนแปลงท่� ไม่ใช่ผลข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าและผลต่างจ้ากสก่ลเงินตราต่างประเทศข้องรายการท่� เป็นตัวเงิน บันท่ก
โด้ยตรงในส่วนข้องเจ้้าข้อง ส่วนผลข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าและผลต่างจ้ากการแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกำาไร
หร่อข้าด้ท่น เม่�อม่การตัด้จ้ำาหน่ายเงินลงท่นจ้ะรับรู้ผลกำาไรหร่อข้าด้ท่นสะสมท่� เคยบันท่กในส่วนข้องเจ้้าข้องโด้ยตรงเข้้ากำาไร
หร่อข้าด้ท่น ในกรณ่ท่� เป็นเงินลงท่นประเภทท่� ม่ด้อกเบ่�ย จ้ะต้องบันท่กด้อกเบ่�ยในกำาไรหร่อข้าด้ท่นโด้ยวิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริง

เงินลงท่นในตราสารท่นซ่ึ่�งไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้องการข้องตลาด้แสด้งในราคาท่นหักข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่า

มูลค่าย่ติธรรมข้องเคร่�องม่อทางการเงินสำ าหรับเงินลงท่นเพ่�อค้าและเงินลงท่นเผ่�อข้ายจ้ะใช้ราคาเสนอซ่ึ่�อ ณ วันท่�รายงาน

ตราสารหน่� ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ้ และตราสารหน่� อ่� นท่�ออกจ้ำาหน่ายในประเทศและจ้ด้ทะเบ่ยนในสมาคมตลาด้ 
ตราสารหน่� ไทย มูลค่าย่ติธรรมคำานวณโด้ยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซ่ึ่�อข้องตราสารหน่� ท่� เผยแพร่ในสมาคมตลาด้ตราสารหน่� ไทย 
หร่อสถึาบันการเงินอ่�นแล้วแต่กรณ่

ในกรณ่ท่� ม่การโอนเปล่�ยนประเภทเงินลงท่น ธนาคารจ้ะปรับเปล่�ยนราคาข้องเงินลงท่นใหม่โด้ยใช้มูลค่าย่ติธรรม ณ วันท่� โอนเปล่�ยน 
ประเภทเงินลงท่น ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญช่และมูลค่าย่ติธรรม ณ วันท่� โอนบันท่กเป็นกำาไรหร่อข้าด้ท่นในกำาไร 
หร่อข้าด้ท่นหร่อแสด้งเป็นรายการในส่วนข้องเจ้้าข้องแล้วแต่ประเภทข้องเงินลงท่นท่� ม่การโอนเปล่�ยนประเภท

การรับรู้รายการ

รายการซ่ึ่�อข้ายเงินลงท่นบันท่ก ณ วันท่�ชำาระราคา (Settlement date)
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การจ้ำาหน่ายเงินลงท่น

เม่�อม่การจ้ำาหน่ายเงินลงท่น  ผลต่างระหว่างจ้ำานวนเงินส่ทธิท่� ได้้รับและมูลค่าตามบัญช่และรวมถ่ึงกำาไรหร่อข้าด้ท่นสะสมจ้าก
การต่ราคาหลักทรัพย์ท่� เก่�ยวข้้องท่� เคยบันท่กในส่วนข้องเจ้้าข้อง จ้ะถูึกบันท่กในกำาไรหร่อข้าด้ท่น

ในกรณ่ท่�กล่่มธนาคารจ้ำาหน่ายบางส่วนข้องเงินลงท่นท่� ถ่ึออยู่ การคำานวณต้นท่นสำ าหรับเงินลงท่นท่�จ้ำาหน่ายไปและเงินลงท่น 
ท่� ยังถ่ึออยู่ใช้วิธ่ถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ� าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญช่ข้องเงินลงท่นท่� เหล่ออยู่ทั�งหมด้

(2)  เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�  

เงินเบิกเกินบัญช่แสด้งด้้วยยอด้เงินต้นรวมด้อกเบ่�ยค้างรับ

ลูกหน่�ตามสัญญาเช่าซ่ึ่�อแสด้งด้้วยยอด้เงินต้นรวมค่านายหน้าและค่าใช้จ่้ายทางตรงเม่�อแรกเริ�มทำาสัญญารอตัด้บัญช่

เงินให้สินเช่�อประเภทอ่�นแสด้งเฉพาะยอด้เงินต้น

รายได้้รอตัด้บัญช่แสด้งเป็นรายการหักจ้ากเงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�

(3)  ค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญ

ตามหลักเกณฑ์์ข้องธนาคารแห่งประเทศไทย กำาหนด้ให้ธนาคารพิจ้ารณาจั้ด้ชั�นสินเช่�อและตั�งค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญเป็นรายบัญช่ 
หร่อรายลูกหน่� ก็ได้้ โด้ยธนาคารเล่อกพิจ้ารณาจั้ด้ชั�นสินเช่�อและตั�งค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญเป็นรายลูกหน่�  กล่าวค่อ ธนาคารพิจ้ารณา 
จั้ด้ชั�นสินเช่�อท่กประเภทข้องลูกหน่� รายหน่� งในระดั้บค่ณภาพท่�ตำ�าส่ด้ข้องลูกหน่� รายนั� น กรณ่ท่� ไม่สามารถึแยกวัตถ่ึประสงค์ 
การกู้ย่มได้้และตั�งค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญตามการจั้ด้ชั�นดั้งกล่าว นอกจ้ากน่�  ธนาคารได้้ด้ำาเนินการสอบทานค่ณภาพสินเช่�อตาม
หลักเกณฑ์์ท่�ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด้

ธนาคารพิจ้ารณาค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญขั้�นตำ�าตามหลักเกณฑ์์การตั�งค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญท่�กำาหนด้โด้ยธนาคารแห่งประเทศไทย  
เร่�อง หลักเกณฑ์์การจั้ด้ชั�นและการกันเงินสำ ารองข้องสถึาบันการเงิน ลงวันท่�  10 มิถ่ึนายน 2559 และเร่�อง แนวนโยบาย 
การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการข้ายท่� ได้้มาจ้ากการรับชำาระหน่�  การประกันการให้สินเช่�อหร่อท่� ซ่ึ่�อ 
จ้ากการข้ายทอด้ตลาด้ข้องสถึาบันการเงิน ลงวันท่�  8 พฤษัภาคม 2562 รวมถ่ึงการวิเคราะห์และประเมินฐานะลูกหน่�  
แต่ละราย โด้ยอาศัยประสบการณ์ ในการพิจ้ารณาความเส่� ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ

ธนาคารพิจ้ารณากันเงินสำ ารองค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญขั้�นตำ�าตามอัตราร้อยละท่�ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด้สำ าหรับผลต่าง
ข้องยอด้หน่�คงค้างตามบัญช่กับมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องกระแสเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับจ้ากลูกหน่�หร่อผลต่างข้องยอด้หน่�คงค้าง
ตามบัญช่กับมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องกระแสเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับจ้ากการจ้ำาหน่ายหลักประกัน นอกจ้ากน่�  ธนาคารได้้พิจ้ารณา 
ค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญเพิ�มเติมจ้ากหลักเกณฑ์์ขั้�นตำ�าท่�กำาหนด้โด้ยธนาคารแห่งประเทศไทย และได้้คำาน่งถ่ึงผลสูญเส่ยท่�อาจ้เกิด้ข่้�น 
เพิ�มเติมจ้ากการเปล่�ยนแปลงทางเศรษัฐกิจ้และกฎหมาย รวมทั�งปัจ้จั้ยด้้านอ่� น ๆ ท่�อาจ้กระทบความสามารถึข้องลูกหน่�  
เงินให้สินเช่�อในการปฏิิบัติตามสัญญาเงินกู้ย่ม

การตัด้จ้ำาหน่ายหน่� สูญกระทำาตามข้้อกำาหนด้ข้องธนาคารแห่งประเทศไทย

หน่� สูญท่� ได้้รับค่นบันท่กเป็นรายได้้จ้ากการด้ำาเนินงานอ่�นในกำาไรหร่อข้าด้ท่น
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(4)  การปรับโครงสร้างหน่� ท่� ม่ปัญหา

ธนาคารใช้วิธ่ในการปรับโครงสร้างหน่� ท่� ม่ปัญหาโด้ยการเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้ในการชำาระหน่�  การลด้เงินต้นและ/หร่อด้อกเบ่�ย
ค้างรับ และการรับโอนสินทรัพย์

ธนาคารบันท่กสินทรัพย์ท่� ได้้รับโอนจ้ากการชำาระหน่� ด้้วยมูลค่าย่ติธรรมข้องสินทรัพย์ท่� ได้้รับหักด้้วยประมาณการค่าใช้จ่้าย 
ในการข้าย (ถ้ึาม่) หร่อมูลค่าเงินลงท่นในลูกหน่�  (รวมด้อกเบ่�ยค้างรับ) แล้วแต่มูลค่าใด้จ้ะตำ�ากว่า

ในกรณ่ท่� เป็นการเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้ในการชำาระหน่�  มูลค่าย่ติธรรมข้องเงินลงท่นในลูกหน่�หลังการปรับโครงสร้างหน่�คำานวณ
จ้ากมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องกระแสเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับในอนาคตลด้ด้้วยอัตราด้อกเบ่�ยตามสัญญาเดิ้ม และบันท่กผลข้าด้ท่น 
ท่� เกิด้จ้ากการปรับโครงสร้างหน่� ส่ทธิจ้ากค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญเป็นค่าใช้จ่้ายในกำาไรหร่อข้าด้ท่นเม่�อเกิด้การปรับโครงสร้างหน่�

ค่าธรรมเน่ยมตามกฎหมายและค่าใช้จ่้ายทางตรงอ่�นท่� เกิด้ข่้�นจ้ากการปรับโครงสร้างหน่� บันท่กเป็นค่าใช้จ่้ายเม่�อเกิด้รายการ

(5)  รายได้้

รายได้้ด้อกเบ่�ยและส่วนลด้รับจ้ากเงินให้สินเช่�อ

ธนาคารรับรู้รายได้้ด้อกเบ่�ยตามเกณฑ์์คงค้าง โด้ยธนาคารจ้ะหย่ด้รับรู้ตามเกณฑ์์น่�  สำ าหรับลูกหน่� ท่� ค้างชำาระด้อกเบ่�ยเกินกว่า 
สามเด่้อนนับจ้ากวันท่�ครบกำาหนด้ชำาระหร่อม่ความไม่แน่นอนเก่�ยวกับการชำาระหน่�  โด้ยจ้ะใช้เกณฑ์์การรับชำาระเงินแทนและธนาคาร
ยังได้้บันท่กยกเลิกรายได้้สำ าหรับด้อกเบ่�ยจ้ากเงินให้กู้ย่มท่� ค้างชำาระดั้งกล่าวท่�ธนาคารบันท่กบัญช่เป็นรายได้้แล้วออกจ้ากบัญช่
เพ่�อให้เป็นไปตามประกาศข้องธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจ้ะรับรู้รายได้้ตามเกณฑ์์คงค้างได้้ใหม่เม่�อลูกหน่� ได้้ชำาระเงินต้น
และด้อกเบ่�ยท่� ยังคงค้างครบถ้ึวนแล้ว

ธนาคารรับรู้รายได้้สำ าหรับลูกหน่�ภายหลังปรับโครงสร้างใหม่ตามเกณฑ์์เงินสด้

รายได้้ด้อกเบ่�ยจ้ากลูกหน่� เงินให้กู้ย่มโด้ยรับโอนลูกหน่�  (แฟ็กเตอริง)

ธนาคารรับรู้รายได้้ด้อกเบ่�ยจ้ากลูกหน่�แฟ็กเตอริงโด้ยใช้เกณฑ์์คงค้าง ยกเว้นรายได้้ด้อกเบ่�ยจ้ากลูกหน่�แฟ็กเตอริงท่� ผิด้นัด้ชำาระ
นับแต่วันท่�ครบกำาหนด้ชำาระเกินกว่าสามเด่้อนโด้ยจ้ะใช้เกณฑ์์การรับชำาระเงินแทน

ธนาคารได้้บันท่กยกเลิกรายได้้สำ าหรับด้อกเบ่�ยจ้ากลูกหน่�แฟ็กเตอริงท่�ธนาคารบันท่กบัญช่เป็นรายได้้แล้วออกจ้ากบัญช่เม่�อลูกหน่�
เป็นลูกหน่� ท่� ค้างชำาระเงินต้นหร่อด้อกเบ่�ยเกินกว่าสามเด่้อนนับจ้ากวันท่�ครบกำาหนด้ชำาระ เพ่�อให้เป็นไปตามประกาศข้องธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารจ้ะรับรู้รายได้้ตามเกณฑ์์คงค้างได้้ใหม่เม่�อลูกหน่� ได้้ชำาระเงินต้นและด้อกเบ่�ยท่� ยังคงค้างครบถ้ึวนแล้ว

รายได้้ด้อกเบ่�ยจ้ากการให้เช่าซ่ึ่�อและลิสซิึ่�ง

รายได้้จ้ากการให้เช่าซ่ึ่�อและลิสซิึ่�งบันท่กบัญช่เป็นรายได้้ตามงวด้ท่� ถ่ึงกำาหนด้ชำาระด้้วยวิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริง รายได้้ด้อกเบ่�ย
จ้ากการให้เช่าซ่ึ่�อและลิสซิึ่�งท่� ค้างชำาระเกินกว่าสามเด่้อนนับตั�งแต่วันครบกำาหนด้ชำาระรับรู้ตามเกณฑ์์การรับชำาระเงิน

ธนาคารได้้บันท่กยกเลิกรายได้้สำ าหรับด้อกเบ่�ยจ้ากการให้เช่าซ่ึ่�อและลิสซิึ่�งท่� บันท่กบัญช่เป็นรายได้้แล้วออกจ้ากบัญช่เม่�อลูกหน่�
เป็นลูกหน่� ท่� ค้างชำาระเงินต้นหร่อด้อกเบ่�ยเกินกว่าสามเด่้อนนับจ้ากวันท่�ครบกำาหนด้ชำาระ เพ่�อให้เป็นไปตามประกาศข้องธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารจ้ะรับรู้รายได้้ตามเกณฑ์์คงค้างได้้ใหม่เม่�อลูกหน่� ได้้ชำาระเงินต้นและด้อกเบ่�ยท่� ยังคงค้างครบถ้ึวนแล้ว
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รายได้้ด้อกเบ่�ยจ้ากเงินลงท่นในตราสารหน่�

รายได้้ด้อกเบ่�ยจ้ากเงินลงท่นในตราสารหน่�  รับรู้ด้้วยวิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงตลอด้อาย่การลงท่นในตราสารหน่�

กำาไร (ข้าด้ท่น) จ้ากการข้ายเงินลงท่น

กำาไร (ข้าด้ท่น) จ้ากการข้ายเงินลงท่นถ่ึอเป็นรายได้้หร่อค่าใช้จ่้าย ณ วันท่� จ่้ายชำาระเงิน

118 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)
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(ข้)  TFRS 16 สัญญาเช่า

ตั�งแต่วันท่�  1 มกราคม 2563  กล่่มธนาคารถ่ึอปฏิิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั�งแรกกับสัญญาท่� เคยระบ่ว่าเป็นสัญญาเช่า 
ตามมาตรฐานการบัญช่ ฉบับท่�  17 เร่�อง สัญญาเช่า (TAS 17) ด้้วยวิธ่ปรับปร่งย้อนหลังโด้ยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified  
Retrospective Approach)

นโยบายกัารบัญชีที� ใช� ต้ังแต่ 1 มกัราคม 2563 

ณ วันเริ�มต้นข้องสัญญา กล่่มธนาคารจ้ะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหร่อประกอบด้้วยสัญญาเช่าหร่อไม่ หากสัญญาประกอบ
ด้้วยส่วนประกอบท่� เป็นการเช่าและส่วนประกอบท่� ไม่เป็นการเช่า กล่่มธนาคารจ้ะปันส่วนสิ� งตอบแทนท่� ต้องจ่้ายตามสัญญาโด้ยถ่ึอ 
ปฏิิบัติตาม TFRS 15

กล่่มธนาคารรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน่� สินตามสัญญาเช่า ณ วันท่� สัญญาเช่าเริ�มม่ผล ยกเว้นสัญญาเช่าซ่ึ่�งสินทรัพย์ม่มูลค่าตำ�า 
หร่อสัญญาเช่าระยะสั� นจ้ะรับรู้เป็นค่าใช้จ่้ายโด้ยวิธ่เส้นตรงตลอด้อาย่สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัด้มูลค่าด้้วยราคาท่นหักค่าเส่� อมราคาสะสมและผลข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่า และปรับปร่งเม่�อม่การวัด้มูลค่าใหม่ 
ข้องหน่� สินตามสัญญาเช่า ต้นท่นข้องสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้้วยจ้ำานวนเงินท่� รับรู้เม่�อเริ�มแรกข้องหน่� สินตามสัญญาเช่า
ปรับปร่งด้้วยจ้ำานวนเงินท่� จ่้ายชำาระตามสัญญาเช่า ณ วันท่� สัญญาเช่าเริ�มม่ผลหร่อก่อนวันท่� สัญญาเช่าเริ�มม่ผล รวมกับต้นท่น
ทางตรงเริ�มแรกและประมาณการต้นท่นในการบูรณะและส่ทธิจ้ากสิ� งจู้งใจ้ในสัญญาเช่าท่� ได้้รับสินทรัพย์สิทธิการใช้แสด้ง 
เป็นส่วนหน่�งในรายการอาคารและอ่ปกรณ์ ในงบแสด้งฐานะการเงิน ค่าเส่� อมราคารับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นด้้วยวิธ่เส้นตรงนับจ้าก 
วันท่� สัญญาเช่าเริ�มม่ผลจ้นถ่ึงวันสิ� นส่ด้อาย่การใช้ประโยชน์ข้องสินทรัพย์สิทธิการใช้หร่อวันสิ� นส่ด้ข้องอาย่สิทธิในสัญญาเช่า
แล้วแต่วันใด้จ้ะถ่ึงก่อน การประมาณอาย่การใช้ประโยชน์ข้องสินทรัพย์สิทธิการใช้จ้ะกำาหนด้ตามเกณฑ์์เด่้ยวกันกับอาคารและ
อ่ปกรณ์ท่� เก่�ยวข้้อง 

หน่� สินตามสัญญาเช่าวัด้มูลค่าเม่�อเริ�มแรกด้้วยมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องค่าเช่าท่� ยังไม่ได้้จ่้ายชำาระ ณ วันท่� สัญญาเช่าเริ�มม่ผล คิด้ลด้ 
ด้้วยอัตราด้อกเบ่�ยตามนัยข้องสัญญาเช่า เว้นแต่อัตรานั�นไม่สามารถึกำาหนด้ได้้ กล่่มธนาคารใช้อัตราด้อกเบ่�ยเงินกู้ย่มส่วนเพิ�ม 
ข้องกล่่มธนาคาร หน่� สินตามสัญญาเช่าวัด้มูลค่าภายหลังด้้วยวิธ่ราคาท่นตัด้จ้ำาหน่ายตามอัตราด้อกเบ่�ยการกู้ย่มเงินส่วนเพิ�ม 
ค่าเช่ารวมถ่ึงค่าเช่าคงท่� หักสิ� งจู้งใจ้ตามสัญญาเช่าค้างรับ และจ้ำานวนเงินท่�คาด้ว่าต้องจ่้ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหล่อ 
ค่าเช่ายังรวมถ่ึงจ้ำานวนเงินท่� ต้องจ่้ายตามสิทธิเล่อกซ่ึ่�อ สิทธิเล่อกในการข้ยายอาย่สัญญาเช่าหร่อสิทธิเล่อกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
หากกล่่มธนาคารม่ความแน่นอนอย่างสมเหต่สมผลท่�จ้ะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรท่� ไม่ข่้�นอยู่กับดั้ชน่หร่ออัตราจ้ะรับรู้เป็นค่าใช้จ่้าย
ในรอบระยะเวลาบัญช่ท่� เกิด้รายการ

หน่� สินตามสัญญาเช่าจ้ะถูึกวัด้มูลค่าใหม่เม่�อม่การเปล่�ยนแปลงสัญญาเช่า การเปล่�ยนแปลงอาย่สัญญาเช่า การเปล่�ยนแปลง
ค่าเช่า การเปล่�ยนแปลงประมาณการจ้ำานวนเงินท่�คาด้ว่าต้องจ่้ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหล่อ หร่อการเปล่�ยนแปลง
การประเมินการใช้สิทธิเล่อกซ่ึ่�อ สิทธิเล่อกในการข้ยายอาย่สัญญาเช่าหร่อสิทธิเล่อกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่�อม่การวัด้ 
มูลค่าหน่� สินตามสัญญาเช่าใหม่จ้ะปรับปร่งกับมูลค่าตามบัญช่ข้องสินทรัพย์สิทธิการใช้ หร่อรับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นหากมูลค่า
ตามบัญช่ข้องสินทรัพย์สิทธิการใช้ ได้้ถูึกลด้มูลค่าลงจ้นเป็นศูนย์แล้ว 

เม่�อกล่่มธนาคารเป็นผู้ ให้เช่า กล่่มธนาคารจ้ะพิจ้ารณา ณ วันเริ�มต้นข้องสัญญาเช่าว่าได้้ โอนความเส่� ยงและผลตอบแทน
ทั�งหมด้หร่อเก่อบทั�งหมด้ท่� ผู้เป็นเจ้้าข้องพ่งได้้รับจ้ากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าหร่อไม่ หากม่ สัญญาเช่าดั้งกล่าวจ้ะจั้ด้ 
ประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินท่น หากไม่ม่ สัญญาเช่าดั้งกล่าวจ้ะจั้ด้ประเภทเป็นสัญญาเช่าด้ำาเนินงาน เม่�อกล่่มธนาคารเป็น 
ผู้ ให้เช่าช่วง กล่่มธนาคารจ้ะรับรู้รายการสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงแยกต่างหากจ้ากกัน และพิจ้ารณาการจั้ด้ประเภท 
สัญญาเช่าช่วงโด้ยอ้างอิงสินทรัพย์สิทธิการใช้ท่� เกิด้จ้ากสัญญาเช่าหลัก หากสัญญาเช่าหลักเป็นสัญญาเช่าระยะสั� น 
ท่�กล่่มธนาคารใช้ข้้อยกเว้นในการรับรู้รายการ กล่่มธนาคารจ้ะจั้ด้ประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าด้ำาเนินงาน
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กล่่มธนาคารรับรู้ค่าเช่าท่� ได้้รับจ้ากสัญญาเช่าด้ำาเนินงานเป็นรายได้้ค่าเช่าด้้วยวิธ่เส้นตรงตลอด้อาย่สัญญาเช่า และแสด้งเป็น
ส่วนหักในค่าใช้จ่้ายเก่�ยวกับอาคารและอ่ปกรณ์ ต้นท่นทางตรงเริ�มแรกท่� เกิด้ข่้�นเพ่�อการได้้มาซ่ึ่�งสัญญาเช่าด้ำาเนินงานจ้ะรวม
เป็นมูลค่าตามบัญช่ข้องสินทรัพย์ท่� ให้เช่าและรับรู้ต้นท่นดั้งกล่าวเป็นค่าใช้จ่้ายตลอด้อาย่สัญญาเช่า
 
กล่่มธนาคารรับรู้ลูกหน่� สัญญาเช่าเงินท่นด้้วยจ้ำานวนเงินลงท่นส่ทธิข้องสัญญาเช่า ซ่ึ่�งประกอบด้้วยมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องค่าเช่าและ
มูลค่าคงเหล่อท่� ไม่ได้้รับประกัน รายได้้ด้อกเบ่�ยจ้ากสัญญาเช่าเงินท่นจ้ะถูึกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญช่เพ่�อสะท้อนอัตรา
ผลตอบแทนคงท่� ในแต่ละงวด้ข้องกล่่มธนาคารท่� ได้้จ้ากเงินลงท่นส่ทธิคงเหล่อตามสัญญาเช่า

ในการปฏิิบัติในช่วงเปล่�ยนแปลง กล่่มธนาคารได้้เล่อกใช้ข้้อยกเว้นต่อไปน่�
- ไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน่� สินตามสัญญาเช่าสำ าหรับสัญญาเช่าท่�อาย่สัญญาเช่าสิ� นส่ด้ภายใน 12 เด่้อน
- ใช้ข้้อเท็จ้จ้ริงท่�ทราบภายหลังในการกำาหนด้อาย่สัญญาเช่า
- ใช้อัตราคิด้ลด้อัตราเด่้ยวสำ าหรับกล่่มสัญญาเช่าท่� ม่ลักษัณะคล้ายคล่งกันอย่างสมเหต่สมผล
- พิจ้ารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่�สร้างภาระหร่อไม่ เพ่�อเป็นทางเล่อกในการทบทวนการด้้อยค่า และ
- ไม่รวมต้นท่นทางตรงเริ�มแรกในการวัด้มูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

นโยบายกัารบัญชีที� มีผู้ลบังคับใช�ก่ัอนวันที�  1 มกัราคม 2563 

สำ าหรับปีเปร่ยบเท่ยบ ในฐานะผู้เช่า กล่่มธนาคารจั้ด้ประเภทสัญญาเช่าท่� โอนความเส่� ยงและผลตอบแทนทั� งหมด้หร่อ 
เก่อบทั�งหมด้ท่� ผู้เป็นเจ้้าข้องพ่งได้้รับจ้ากสินทรัพย์ ไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอ่� นท่� จั้ด้ประเภทเป็นสัญญาเช่าด้ำาเนินงานและไม่รับรู้ ในงบแสด้งฐานะการเงินข้องกล่่มธนาคาร 
รายจ่้ายภายใต้สัญญาเช่าด้ำาเนินงานบันท่กในกำาไรหร่อข้าด้ท่นด้้วยวิธ่เส้นตรงตลอด้อาย่สัญญาเช่า ค่าเช่าท่�อาจ้เกิด้ข่้�นต้อง 
นำามารวมคำานวณจ้ำานวนเงินขั้�นตำ�าท่� ต้องจ่้ายตามระยะเวลาท่�คงเหล่อข้องสัญญาเช่า เม่�อได้้รับการย่นยันการปรับค่าเช่า 

ผู้ลกัระทบจำากักัารถืือปีฏิิบัติตาม TFRS 16

งบกัารเงินรวม
งบกัารเงิน

 เฉพื่าะธนาคาร

(พันบาท)

ณ วันที�  1 มกัราคม 2563

อาคารและอ่ปกรณ์เพิ�มข่้�น 707,648 707,648

สินทรัพย์อ่�นลด้ลง (6,703) (6,703)

หน่� สินตามสัญญาเช่าเพิ�มข่้�น 700,945 700,945
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งบกัารเงินรวม
งบกัารเงิน

 เฉพื่าะธนาคาร

(พันบาท)

กัารวัดิม้ลค่าหุ้น้ีสินตามสัญญาเช่า

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด้ำาเนินงานท่� เปิด้เผยไว้ ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2562 274,948 251,607

สิทธิเล่อกข้ยายอาย่สัญญาเช่าและสิทธิเล่อกยกเลิกสัญญาเช่าท่� ม่

   ความแน่นอนอย่างสมเหต่สมผลว่าจ้ะได้้ใช้สิทธิ 486,250 509,591

761,198 761,198

มูลค่าปัจ้จ่้บันข้องค่าเช่าท่� คิด้ลด้โด้ยใช้อัตราด้อกเบ่�ยเงินกู้ย่มส่วนเพิ�ม

   ณ วันท่�  1 มกราคม 2563 700,945 700,945

หุ้น้ีสินตามสัญญาเช่าที� รับร้�  ณ วันที�  1 มกัราคม 2563 700,945 700,945

อัตราด้อกเบ่�ยเงินกู้ย่มส่วนเพิ�มถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ� าหนัก (ร้อยละต่อปี) 2.27 2.27

4
นโยบายกัารบัญชีที�สำ าคัญ

นโยบายการบัญช่ท่�นำาเสนอดั้งต่อไปน่� ได้้ถ่ึอปฏิิบัติโด้ยสมำ� าเสมอสำ าหรับงบการเงินท่กรอบระยะเวลาท่�รายงาน ยกเว้นท่� ได้้กล่าวไว้ 
ในหมายเหต่ข้้อ 3 เร่�องการเปล่�ยนแปลงนโยบายการบัญช่

(กั)  เกัณฑ์์ ในกัารจัำดิทำางบกัารเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้้วยงบการเงินข้องธนาคารและบริษััทย่อย (รวมกันเร่ยกว่า “กล่่มธนาคาร”) 

บริษััทย่อย   

บริษััทย่อยเป็นกิจ้การท่�อยู่ภายใต้การควบค่มข้องกล่่มธนาคาร  การควบค่มเกิด้ข่้�นเม่�อกล่่มธนาคารเปิด้รับหร่อม่สิทธิในผลตอบแทน 
ผันแปรจ้ากการเก่�ยวข้้องกับกิจ้การนั�น และม่ความสามารถึในการใช้อำานาจ้เหน่อกิจ้การนั�นทำาให้เกิด้ผลกระทบต่อจ้ำานวนเงิน
ผลตอบแทนข้องกล่่มธนาคาร งบการเงินข้องบริษััทย่อยได้้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันท่� ม่การควบค่มจ้นถ่ึงวันท่�การ
ควบค่มสิ� นส่ด้ลง 

ส่วนได้้เส่ยท่� ไม่ม่อำานาจ้ควบค่ม

ณ วันท่� ซ่ึ่�อธ่รกิจ้ กล่่มธนาคารวัด้มูลค่าส่วนได้้เส่ยท่� ไม่ม่อำานาจ้ควบค่มตามอัตราส่วนได้้เส่ยในสินทรัพย์ส่ทธิท่� ได้้มาจ้ากผู้ถูึกซ่ึ่�อ
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การสูญเส่ยการควบค่ม 

เม่�อกล่่มธนาคารสูญเส่ยการควบค่มในบริษััทย่อย กล่่มธนาคารตัด้รายการสินทรัพย์และหน่� สินข้องบริษััทย่อยนั�นออก รวมถ่ึง
ส่วนได้้เส่ยท่� ไม่ม่อำานาจ้ควบค่มและส่วนประกอบอ่�นในส่วนข้องเจ้้าข้องท่� เก่�ยวข้้องกับบริษััทย่อยนั�น กำาไรหร่อข้าด้ท่นท่� เกิด้ข่้�น
จ้ากการสูญเส่ยการควบค่มในบริษััทย่อยรับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่น ส่วนได้้เส่ยในบริษััทย่อยเดิ้มท่� ยังคงเหล่ออยู่ให้วัด้มูลค่าด้้วย
มูลค่าย่ติธรรม ณ วันท่� สูญเส่ยการควบค่ม 

การตัด้รายการในงบการเงินรวม 

ยอด้คงเหล่อและรายการบัญช่ระหว่างกิจ้การในกล่่มธนาคาร รวมถ่ึงรายได้้หร่อค่าใช้จ่้ายท่� ยังไม่เกิด้ข่้�นจ้ริงซ่ึ่�งเป็นผลมาจ้าก
รายการระหว่างกิจ้การภายในกล่่มธนาคาร ถูึกตัด้รายการในการจั้ด้ทำางบการเงินรวม     

(ข้)   เงินตราต่างปีระเทศ

รายการบัญช่ท่� เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญช่ท่� เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสก่ลเงินท่� ใช้ ในการด้ำาเนินงานข้องแต่ละบริษััทในกล่่มธนาคารโด้ยใช้อัตรา
แลกเปล่�ยน ณ วันท่� เกิด้รายการ

สินทรัพย์และหน่� สินท่� เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่�รายงาน แปลงค่าเป็นสก่ลเงินท่� ใช้ ในการด้ำาเนินงานโด้ยใช้
อัตราแลกเปล่�ยน ณ วันนั�น

สินทรัพย์และหน่� สินท่� ไม่เป็นตัวเงินซ่ึ่�งเกิด้จ้ากรายการบัญช่ท่� เป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึ่�งบันท่กตามเกณฑ์์ราคาท่นเดิ้ม แปลงค่า
เป็นสก่ลเงินท่� ใช้ ในการด้ำาเนินงานโด้ยใช้อัตราแลกเปล่�ยน ณ วันท่� เกิด้รายการ

ผลต่างข้องอัตราแลกเปล่�ยนท่� เกิด้ข่้�นจ้ากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำาไรหร่อข้าด้ท่นในงวด้บัญช่นั�น แต่ผลต่างข้องอัตราแลกเปล่�ยน 
ท่� เกิด้ข่้�นจ้ากการแปลงค่าข้องเงินลงท่นในตราสารท่นท่�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น 
(2562: ตราสารท่นท่� ถ่ึอไว้เผ่�อข้าย) จ้ะรับรู้เข้้ากำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น

(ค)  เงินสดิ

เงินสด้ หมายถ่ึง เงินสด้ในม่อและรายการเงินสด้ระหว่างเร่ยกเก็บข้องกล่่มธนาคาร  

(ง)  เงินลงท้น 

เงินลงท่นในบริษััทย่อย

เงินลงท่นในบริษััทย่อยในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันท่กบัญช่โด้ยใช้วิธ่ราคาท่น

(จำ)  ทรัพื่ย์สินรอกัารข้าย 

ทรัพย์สินรอการข้ายนอกจ้ากรถึย่ด้ค่นแสด้งด้้วยมูลค่าท่�ตำ�ากว่าระหว่างราคาท่น หร่อมูลค่าส่ทธิท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับค่นซ่ึ่�งถ่ึอตาม
ราคาประเมินล่าส่ด้ส่ทธิจ้ากประมาณการค่าใช้จ่้ายในการข้าย
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รถึย่ด้ค่นแสด้งด้้วยมูลค่าท่�ตำ�ากว่าระหว่างจ้ำานวนเงินต้นบวกด้อกเบ่�ยค้างรับและภาษ่ัมูลค่าเพิ�มท่�นำาส่งกรมสรรพากรแล้ว
หร่อมูลค่าย่ติธรรมข้องรถึดั้งกล่าวส่ทธิจ้ากต้นท่นและค่าใช้จ่้ายในการข้าย โด้ยมูลค่าย่ติธรรมข้องรถึย่ด้ค่นพิจ้ารณาจ้าก 
มูลค่าท่�คาด้ว่าจ้ะข้ายได้้

ในกรณ่ท่� มูลค่าตามบัญช่ข้องทรัพย์สินรอการข้ายเกิด้การด้้อยค่า ธนาคารจ้ะรับรู้ค่าเผ่�อการด้้อยค่าข้องทรัพย์สินรอการข้าย

กำาไรหร่อข้าด้ท่นจ้ากการจ้ำาหน่ายทรัพย์สินรอการข้ายรับรู้เม่�อม่การจ้ำาหน่ายโด้ยแสด้งรวมอยู่ในรายได้้จ้ากการด้ำาเนินงานอ่�น
ในกำาไรหร่อข้าด้ท่น

(ฉ)  อาคารและอ้ปีกัรณ์

การรับรู้และการวัด้มูลค่า

สินทรัพย์ท่� เป็นกรรมสิทธิ�ข้องธนาคาร

อาคารและอ่ปกรณ์วัด้มูลค่าด้้วยราคาท่นหักค่าเส่� อมราคาสะสมและข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่า

ราคาท่นรวมถ่ึงต้นท่นทางตรงท่� เก่�ยวข้้องกับการได้้มาข้องสินทรัพย์ ต้นท่นข้องการก่อสร้างสินทรัพย์ท่� กิจ้การก่อสร้างเอง  
รวมถ่ึงต้นท่นข้องวัสด่้ แรงงานทางตรง และต้นท่นทางตรงอ่� น ๆ ท่� เก่� ยวข้้องกับการจั้ด้หาสินทรัพย์เพ่�อให้สินทรัพย์นั� น
อยู่ในสภาพท่�พร้อมจ้ะใช้งานได้้ตามความประสงค์ ต้นท่นในการร่�อถึอน การข้นย้าย การบูรณะสถึานท่� ตั� งข้องสินทรัพย์ 
และต้นท่นการกู้ย่ม สำ าหรับเคร่�องม่อท่�ควบค่มโด้ยลิข้สิทธิ�ซึ่อฟต์แวร์ซ่ึ่�งไม่สามารถึทำางานได้้ โด้ยปราศจ้ากลิข้สิทธิ�ซึ่อฟต์แวร์นั�น
ให้ถ่ึอว่าลิข้สิทธิ�ซึ่อฟต์แวร์ดั้งกล่าวเป็นส่วนหน่�งข้องอ่ปกรณ์

ส่วนประกอบข้องรายการอาคารและอ่ปกรณ์แต่ละรายการท่� ม่อาย่การให้ประโยชน์ ไม่เท่ากันต้องบันท่กแต่ละส่วนประกอบท่� ม่
นัยสำ าคัญแยกต่างหากจ้ากกัน 

กำาไรหร่อข้าด้ท่นจ้ากการจ้ำาหน่ายอาคารและอ่ปกรณ์ ค่อผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนส่ทธิท่� ได้้รับจ้ากการจ้ำาหน่ายกับมูลค่า 
ตามบัญช่ข้องอาคารและอ่ปกรณ์ โด้ยรับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่น

ต้นท่นท่� เกิด้ข่้�นในภายหลัง

ต้นท่นในการเปล่� ยนแทนส่วนประกอบจ้ะรับรู้เป็นส่วนหน่� งข้องมูลค่าตามบัญช่ข้องรายการอาคารและอ่ปกรณ์ ถ้ึาม่ 
ความเป็นไปได้้ค่อนข้้างแน่ท่�กล่่มธนาคารจ้ะได้้รับประโยชน์เชิงเศรษัฐกิจ้ในอนาคตจ้ากรายการนั�น และสามารถึวัด้มูลค่าต้นท่น
ข้องรายการนั�นได้้อย่างน่าเช่�อถ่ึอ  ชิ�นส่วนท่� ถูึกเปล่�ยนแทนจ้ะถูึกตัด้จ้ำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญช่  ต้นท่นท่� เกิด้ข่้�นในการซ่ึ่อมบำาร่ง 
อาคารและอ่ปกรณ์ท่� เกิด้ข่้�นเป็นประจ้ำาจ้ะรับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นเม่�อเกิด้ข่้�น

ค่าเส่� อมราคา

ค่าเส่� อมราคาคำานวณจ้ากมูลค่าเส่� อมสภาพข้องรายการอาคารและอ่ปกรณ์ ซ่ึ่�งประกอบด้้วยราคาท่นข้องสินทรัพย์หร่อต้นท่น
ในการเปล่�ยนแทนอ่�น หักด้้วยมูลค่าคงเหล่อข้องสินทรัพย์

ค่าเส่� อมราคาบันท่กเป็นค่าใช้จ่้ายในกำาไรหร่อข้าด้ท่น คำานวณโด้ยวิธ่เส้นตรงตามเกณฑ์์อาย่การให้ประโยชน์ โด้ยประมาณข้อง
ส่วนประกอบข้องสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอาย่การให้ประโยชน์ข้องสินทรัพย์แสด้งได้้ดั้งน่�

127รายงานประจำำาปี 2563



อาคาร  25  ปี
ส่วนปรับปร่งอาคารเช่า ไม่เกิน 10  ปี
เคร่�องตกแต่งและเคร่�องใช้สำ านักงาน 3 - 5  ปี
คอมพิวเตอร์และอ่ปกรณ์ 3 - 5  ปี
ยานพาหนะ  5  ปี

กล่่มธนาคารไม่คิด้ค่าเส่� อมราคาสำ าหรับสินทรัพย์ท่�อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธ่การคิด้ค่าเส่� อมราคา อาย่การให้ประโยชน์ข้องสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหล่อถูึกทบทวนอย่างน้อยท่� ส่ด้ท่กสิ� นรอบปีบัญช่ และ
ปรับปร่งตามความเหมาะสม

(ช)  สินทรัพื่ย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ ไม่ม่ตัวตนท่� กล่่มธนาคารซ่ึ่�อมาและม่อาย่การใช้งานจ้ำากัด้ วัด้มูลค่าด้้วยราคาท่นหักค่าตัด้จ้ำาหน่ายสะสมและ 
ผลข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ ไม่ม่ตัวตนท่� กล่่มธนาคารซ่ึ่�อมาและม่อาย่การใช้งานไม่ทราบแน่นอน วัด้มูลค่าด้้วยราคาท่นหักผลข้าด้ท่นจ้าก 
การด้้อยค่าสะสม

รายจ่้ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่้ายภายหลังการรับรู้รายการจ้ะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่�อก่อให้เกิด้ประโยชน์เชิงเศรษัฐกิจ้ในอนาคต โด้ยรวมเป็นสินทรัพย์ 
ท่�สามารถึระบ่ได้้ท่� เก่�ยวข้้องนั�น ค่าใช้จ่้ายอ่�นจ้ะรับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นเม่�อเกิด้ข่้�น

ค่าตัด้จ้ำาหน่าย 

ค่าตัด้จ้ำาหน่ายคำานวณจ้ากราคาท่นข้องสินทรัพย์หร่อจ้ำานวนอ่�นท่� ใช้แทนราคาท่นหักด้้วยมูลค่าคงเหล่อ

ค่าตัด้จ้ำาหน่ายรับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นโด้ยวิธ่เส้นตรงซ่ึ่�งโด้ยส่วนใหญ่จ้ะสะท้อนรูปแบบท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับประโยชน์เชิงเศรษัฐกิจ้ 
ในอนาคตจ้ากสินทรัพย์นั�นตามระยะเวลาท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับประโยชน์จ้ากสินทรัพย์ ไม่ม่ตัวตน โด้ยเริ�มตัด้จ้ำาหน่ายสินทรัพย์ ไม่ม่ 
ตัวตนเม่�อสินทรัพย์นั�นพร้อมท่�จ้ะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับประโยชน์สำ าหรับปีปัจ้จ่้บันและปีเปร่ยบเท่ยบแสด้งได้้ดั้งน่�

คอมพิวเตอร์ซึ่อฟต์แวร์ 3 - 10  ปี

วิธ่การตัด้จ้ำาหน่าย ระยะเวลาท่� คาด้ว่าจ้ะได้้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหล่อจ้ะได้้รับการทบทวนท่กสิ� นรอบปีบัญช่และปรับปร่ง
ตามความเหมาะสม 

(ซ)  กัารดิ�อยค่าสินทรัพื่ย์ที� ไม่ใช่สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

ยอด้สินทรัพย์ตามบัญช่ข้องกล่่มธนาคารได้้รับการทบทวน ณ ท่กวันท่�รายงานว่าม่ข้้อบ่งช่� เร่�องการด้้อยค่าหร่อไม่  ในกรณ่ท่� ม่ 
ข้้อบ่งช่�จ้ะทำาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับค่น สำ าหรับสินทรัพย์ ไม่ม่ตัวตนท่� ม่อาย่การให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอน
หร่อยังไม่พร้อมใช้งาน จ้ะประมาณมูลค่าท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับค่นท่กปีในช่วงเวลาเด่้ยวกัน
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ข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่ารับรู้เม่�อมูลค่าตามบัญช่ข้องสินทรัพย์หร่อมูลค่าตามบัญช่ข้องหน่วยสินทรัพย์ท่� ก่อให้เกิด้เงินสด้สูงกว่า
มูลค่าท่�จ้ะได้้รับค่น ข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าบันท่กในกำาไรหร่อข้าด้ท่น 

การคำานวณมูลค่าท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับค่น

มูลค่าท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับค่นข้องสินทรัพย์ท่� ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  หมายถ่ึง มูลค่าจ้ากการใช้ข้องสินทรัพย์หร่อมูลค่าย่ติธรรมข้อง
สินทรัพย์หักต้นท่นในการข้ายแล้วแต่มูลค่าใด้จ้ะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจ้ากการใช้ข้องสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสด้ 
ท่�จ้ะได้้รับในอนาคตจ้ะคิด้ลด้เป็นมูลค่าปัจ้จ่้บันโด้ยใช้อัตราคิด้ลด้ก่อนคำาน่งภาษ่ัเงินได้้เพ่�อให้สะท้อนมูลค่าท่�อาจ้ประเมินได้้ใน
ตลาด้ปัจ้จ่้บัน ซ่ึ่�งแปรไปตามเวลาและความเส่� ยงท่� ม่ต่อสินทรัพย์  สำ าหรับสินทรัพย์ท่� ไม่ก่อให้เกิด้กระแสเงินสด้รับโด้ยอิสระจ้าก
สินทรัพย์อ่�นจ้ะพิจ้ารณามูลค่าท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับค่นรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่� ก่อให้เกิด้เงินสด้ท่� สินทรัพย์นั�นเก่�ยวข้้องด้้วย

การกลับรายการด้้อยค่า

ข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าข้องสินทรัพย์ท่� ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น ๆ ท่� เคยรับรู้ในงวด้ก่อนจ้ะถูึกประเมิน ณ ท่กวันท่� ท่�ออก
รายงานว่าม่ข้้อบ่งช่� เร่�องการด้้อยค่าหร่อไม่  ข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าจ้ะถูึกกลับรายการ หากม่การเปล่�ยนแปลงประมาณการท่� ใช้ ใน 
การคำานวณมูลค่าท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับค่น  ข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าจ้ะถูึกกลับรายการเพ่ยงเท่าท่� มูลค่าตามบัญช่ข้องสินทรัพย์ ไม่เกินกว่า 
มูลค่าตามบัญช่ภายหลังหักค่าเส่� อมราคาหร่อค่าตัด้จ้ำาหน่ายเสม่อนหน่�งไม่เคยม่การบันท่กข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่ามาก่อน 

(ฌ)  ผู้ลปีระโยชน์ข้องพื่นักังาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้้าโครงการสมทบเงินจ้ะถูึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่้ายพนักงานในกำาไรหร่อข้าด้ท่นในรอบระยะเวลาท่�พนักงาน
ได้้ทำางานให้กับกิจ้การ

โครงการผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้

ภาระผูกพันส่ทธิข้องกล่่มธนาคารจ้ากโครงการผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ถูึกคำานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจ้ากการ
ประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตท่� เกิด้จ้ากการทำางานข้องพนักงานในงวด้ปัจ้จ่้บันและงวด้ก่อน ๆ ผลประโยชน์ดั้งกล่าวได้้ม่
การคิด้ลด้กระแสเงินสด้เพ่�อให้เป็นมูลค่าปัจ้จ่้บัน

การคำานวณภาระผูกพันข้องโครงการผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้นั�นจั้ด้ทำาโด้ยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่� ได้้รับอน่ญาตเป็นประจ้ำา
ท่กปี โด้ยวิธ่คิด้ลด้แต่ละหน่วยท่�ประมาณการไว้ 

ในการวัด้มูลค่าใหม่ข้องหน่� สินผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ส่ทธิ กำาไรหร่อข้าด้ท่นจ้ากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
จ้ะถูึกรับรู้รายการในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นทันท่ กล่่มธนาคารกำาหนด้ด้อกเบ่�ยจ่้ายข้องหน่� สินผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ส่ทธิ
โด้ยใช้อัตราคิด้ลด้ท่� ใช้วัด้มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โด้ยคำาน่งถ่ึงการเปล่�ยนแปลงใด้ๆ ในหน่� สิน 
ผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ส่ทธิซ่ึ่�งเป็นผลมาจ้ากการสมทบเงินและการจ่้ายชำาระผลประโยชน์ ด้อกเบ่�ยจ่้ายส่ทธิและค่าใช้จ่้ายอ่�นๆ
ท่� เก่�ยวข้้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำาไรหร่อข้าด้ท่น

เม่�อม่การเปล่�ยนแปลงผลประโยชน์ข้องโครงการหร่อการลด้ข้นาด้โครงการ การเปล่�ยนแปลงในผลประโยชน์ท่� เก่�ยวข้้องกับ 
การบริการในอด่้ต หร่อกำาไรหร่อข้าด้ท่นจ้ากการลด้ข้นาด้โครงการต้องรับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นทันท่ กล่่มธนาคารรับรู้กำาไรและ
ข้าด้ท่นจ้ากการจ่้ายชำาระผลประโยชน์พนักงานเม่�อเกิด้ข่้�น
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ผลประโยชน์เม่�อเลิกจ้้าง

ผลประโยชน์เม่�อเลิกจ้้างจ้ะรับรู้เป็นค่าใช้จ่้ายเม่�อวันใด้วันหน่�งต่อไปน่� เกิด้ข่้�นก่อน เม่�อกล่่มธนาคารไม่สามารถึยกเลิกข้้อเสนอ
การให้ผลประโยชน์ดั้งกล่าวได้้อ่กต่อไป หร่อเม่�อกล่่มธนาคารรับรู้ต้นท่นสำ าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่้าย 
ผลประโยชน์เกินกว่า 12 เด่้อนนับจ้ากวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่�อเลิกจ้้างจ้ะถูึกคิด้ลด้กระแสเงินสด้

ผลประโยชน์ระยะสั� นข้องพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั� นข้องพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่้ายเม่�อพนักงานทำางานให้หน่� สินรับรู้ด้้วยมูลค่าท่�คาด้ว่าจ้ะจ่้ายชำาระหาก 
กล่่มธนาคารม่ภาระผูกพันตามกฎหมายหร่อภาระผูกพันโด้ยอน่มานท่�จ้ะต้องจ่้ายอันเป็นผลมาจ้ากการท่�พนักงานได้้ทำางานให้ในอด่้ต 
และภาระผูกพันน่�สามารถึประมาณได้้อย่างสมเหต่สมผล

(ญ)  กัารจ่ำายโดิยใช�หุ้้�นเป็ีนเกัณฑ์์

มูลค่าย่ติธรรมข้องสิทธิซ่ึ่�อห้่น ณ วันท่� ให้สิทธิแก่ผู้บริหารระดั้บสูงบางท่าน (ชำาระด้้วยตราสารท่น) รับรู้เป็นค่าใช้จ่้ายพร้อม ๆ ไป
กับการเพิ�มข่้�นในส่วนข้องเจ้้าข้องตลอด้ระยะเวลาท่� ผู้บริหารระดั้บสูงสามารถึเข้้าใช้สิทธิได้้อย่างไม่ม่เง่�อนไข้ จ้ำานวนท่� รับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่้ายจ้ะถูึกปรับปร่งเพ่�อให้สะท้อนถ่ึงจ้ำานวนสิทธิซ่ึ่�อห้่นท่�แท้จ้ริงซ่ึ่�งเข้้าเง่�อนไข้การให้บริการท่� เก่�ยวข้้องและเง่�อนไข้การได้้รับสิทธิ 
ท่� ไม่ใช่เง่�อนไข้เร่�องตลาด้ท่น ซ่ึ่�งเป็นจ้ำานวนท่� เดิ้มเคยรับรู้ตามจ้ำานวนสิทธิซ่ึ่�อห้่นท่� เข้้าเง่�อนไข้การให้บริการท่� เก่�ยวข้้องและเง่�อนไข้
การได้้รับสิทธิท่� ไม่ใช่เง่�อนไข้เร่�องตลาด้ท่น ณ วันท่� ได้้รับสิทธิ  

(ฎ)  ปีระมาณกัารหุ้น้ีสิน 

ประมาณการหน่� สินจ้ะรับรู้ก็ต่อเม่�อกล่่มธนาคารม่ภาระผูกพันตามกฎหมายหร่อภาระผูกพันจ้ากการอน่มานท่� เกิด้ข่้�นในปัจ้จ่้บัน
อันเป็นผลมาจ้ากเหต่การณ์ ในอด่้ตซ่ึ่�งสามารถึประมาณจ้ำานวนข้องภาระผูกพันได้้อย่างน่าเช่�อถ่ึอ และม่ความเป็นไปได้้ค่อนข้้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษัฐกิจ้จ้ะต้องถูึกจ่้ายไปเพ่�อชำาระภาระผูกพันดั้งกล่าว ประมาณการหน่� สินพิจ้ารณาจ้ากการคิด้ลด้
กระแสเงินสด้ท่�จ้ะจ่้ายในอนาคตโด้ยใช้อัตราคิด้ลด้ในตลาด้ปัจ้จ่้บันก่อนคำาน่งถ่ึงภาษ่ัเงินได้้  เพ่�อให้สะท้อนจ้ำานวนท่�อาจ้ประเมิน
ได้้ในตลาด้ปัจ้จ่้บันซ่ึ่�งแปรไปตามเวลาและความเส่� ยงท่� ม่ต่อหน่� สิน  ประมาณการหน่� สินส่วนท่� เพิ�มข่้�นเน่�องจ้ากเวลาท่� ผ่านไปรับรู้
เป็นต้นท่นทางการเงิน 

(ฏิ)   กัารวัดิม้ลค่าย้ติธรรม

มูลค่าย่ติธรรมค่อราคาท่�จ้ะได้้รับจ้ากการข้ายสินทรัพย์หร่อจ่้ายชำาระเพ่�อโอนหน่� สินในรายการท่� เกิด้ข่้�นในสภาพปกติระหว่าง 
ผู้ร่วมตลาด้ ณ วันท่� วัด้มูลค่าในตลาด้หลัก หร่อตลาด้ท่� ให้ประโยชน์สูงส่ด้ (หากไม่ม่ตลาด้หลัก) ท่�กล่่มธนาคารสามารถึเข้้าถ่ึง
ได้้ในวันดั้งกล่าว มูลค่าย่ติธรรมข้องหน่� สินสะท้อนผลกระทบข้องความเส่� ยงท่� ไม่สามารถึปฏิิบัติตามข้้อกำาหนด้ข้องภาระผูกพัน 

นโยบายการบัญช่และการเปิด้เผยข้้อมูลข้องกล่่มธนาคารหลายข้้อกำาหนด้ให้ม่การวัด้มูลค่าย่ติธรรมข้องสินทรัพย์และหน่� สิน
ทางการเงิน และสินทรัพย์และหน่� สินท่� ไม่ใช่ทางการเงิน 

กล่่มธนาคารวัด้มูลค่าย่ติธรรมข้องเคร่�องม่อทางการเงินโด้ยใช้ราคาเสนอซ่ึ่�อข้ายในตลาด้ท่� ม่สภาพคล่อง หากสามารถึหาได้้
ตลาด้จ้ะถ่ึอว่าม่ ‘สภาพคล่อง’ หากรายการข้องสินทรัพย์หร่อหน่� สินเกิด้ข่้�นอย่างสมำ� าเสมอในจ้ำานวนท่� เพ่ยงพอซ่ึ่�งสามารถึให้
ข้้อมูลราคาได้้อย่างต่อเน่�อง

หากไม่ม่ราคาเสนอซ่ึ่�อข้ายในตลาด้ท่� ม่สภาพคล่อง กล่่มธนาคารใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่� ใช้ข้้อมูลท่�สามารถึสังเกตได้้ท่� ม่ความ
เก่�ยวข้้องให้มากท่� ส่ด้ และลด้การใช้ข้้อมูลท่� ไม่สามารถึสังเกตได้้ให้น้อยท่� ส่ด้ การเล่อกเทคนิคการประเมินมูลค่าจ้ะพิจ้ารณาปัจ้จั้ย
ทั�งหมด้ท่� ผู้ร่วมตลาด้คำาน่งถ่ึงในการกำาหนด้ราคาข้องรายการ
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หากสินทรัพย์หร่อหน่� สินท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมม่ราคาเสนอซ่ึ่�อและราคาเสนอข้าย กล่่มธนาคารใช้ราคาเสนอซ่ึ่�อสำ าหรับ
สถึานะการเป็นสินทรัพย์ และราคาเสนอข้ายสำ าหรับสถึานะการเป็นหน่� สิน

หลักฐานท่� ด่้ท่� ส่ด้สำ าหรับมูลค่าย่ติธรรมข้องเคร่�องม่อทางการเงิน ณ วันท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกค่อราคาข้องการทำารายการ 
เช่น มูลค่าย่ติธรรมข้องผลตอบแทนท่� ให้หร่อได้้รับ หากกล่่มธนาคารพิจ้ารณาว่ามูลค่าย่ติธรรม ณ วันท่� รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก
แตกต่างจ้ากราคาข้องการทำารายการและมูลค่าย่ติธรรมไม่ว่าจ้ะได้้มาจ้ากราคาเสนอซ่ึ่�อเสนอข้ายในตลาด้ท่� ม่สภาพคล่องสำ าหรับ
สินทรัพย์หร่อหน่� สินท่� เหม่อนกันหร่อโด้ยใช้เทคนิคการวัด้มูลค่าซ่ึ่�งใช้ข้้อมูลท่� ไม่สามารถึสังเกตได้้ซ่ึ่�งตัด้สินว่าไม่ม่นัยสำ าคัญต่อการ
วัด้มูลค่า ทำาให้เคร่�องม่อทางการเงินวัด้มูลค่าเม่�อเริ�มแรกด้้วยมูลค่าย่ติธรรมปรับด้้วยผลต่างระหว่างมูลค่าย่ติธรรม ณ วันท่� รับรู้ 
รายการเม่�อเริ�มแรกและราคาข้องการทำารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตัด้บัญช่ซ่ึ่�งจ้ะรับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นด้้วยเกณฑ์์ท่�
เหมาะสมตลอด้อาย่ข้องเคร่�องม่อทางการเงินแต่ต้องไม่ช้ากว่าการวัด้มูลค่าย่ติธรรมท่� ใช้หลักฐานสนับสน่นทั�งหมด้จ้ากข้้อมูล
ท่� สังเกตได้้ในตลาด้หร่อเม่�อรายการดั้งกล่าวสิ� นส่ด้ลง

การวัด้มูลค่าย่ติธรรมข้องสินทรัพย์หร่อหน่� สิน กล่่มธนาคารใช้ข้้อมูลท่�สามารถึสังเกตได้้ให้มากท่� ส่ด้เท่าท่�จ้ะทำาได้้ มูลค่าย่ติธรรม
เหล่าน่� ถูึกจั้ด้ประเภทในแต่ละลำาดั้บชั�นข้องมูลค่าย่ติธรรมตามข้้อมูลท่� ใช้ ในการประเมินมูลค่า ดั้งน่�

 ข้้อมูลระดั้บ 1  เป็นราคาเสนอซ่ึ่�อข้ายในตลาด้ท่� ม่สภาพคล่องสำ าหรับสินทรัพย์หร่อหน่� สินอย่างเด่้ยวกัน
 ข้้อมูลระดั้บ 2  เป็นข้้อมูลอ่�นท่� สังเกตได้้ โด้ยตรงหร่อโด้ยอ้อมสำ าหรับสินทรัพย์นั�นหร่อหน่� สินนั�นนอกเหน่อจ้ากราคาเสนอ 

  ซ่ึ่�อข้ายซ่ึ่�งรวมอยู่ในข้้อมูลระดั้บ 1
 ข้้อมูลระดั้บ 3 ข้้อมูลท่� ใช้เป็นข้้อมูลท่� ไม่สามารถึสังเกตได้้สำ าหรับสินทรัพย์หร่อหน่� สินนั�น 

หากข้้อมูลท่�นำามาใช้ ในการวัด้มูลค่าย่ติธรรมข้องสินทรัพย์และหน่� สินถูึกจั้ด้ประเภทลำาดั้บชั�นข้องมูลค่าย่ติธรรมท่�แตกต่างกัน 
การวัด้มูลค่าย่ติธรรมโด้ยรวมจ้ะถูึกจั้ด้ประเภทในภาพรวมในระดั้บเด่้ยวกันตามลำาดั้บชั�นข้องมูลค่าย่ติธรรมข้องข้้อมูลท่�อยู่ใน
ระดั้บตำ�าส่ด้ท่� ม่นัยสำ าคัญสำ าหรับการวัด้มูลค่าย่ติธรรมโด้ยรวม

กล่่มธนาคารรับรู้การโอนระหว่างลำาดั้บชั�นข้องมูลค่าย่ติธรรม ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานท่� เกิด้การโอนข่้�น

(ฐ)  รายไดิ�

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันท่กในกำาไรหร่อข้าด้ท่นในวันท่�กล่่มธนาคารม่สิทธิได้้รับเงินปันผล

กำาไร (ข้าด้ท่น) จ้ากการจ้ำาหน่ายทรัพย์สินรอการข้าย

กำาไร (ข้าด้ท่น) จ้ากการจ้ำาหน่ายทรัพย์สินรอการข้ายจ้ะรับรู้เป็นรายได้้หร่อค่าใช้จ่้ายในกำาไรหร่อข้าด้ท่น เม่�อได้้ โอนความเส่� ยง
และผลตอบแทนท่� เป็นสาระสำ าคัญข้องความเป็นเจ้้าข้องในทรัพย์สินรอการข้ายให้กับผู้ซ่ึ่�อแล้ว

รายได้้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ
 
รายได้้จ้ากการให้บริการรับรู้ตลอด้ช่วงเวลาหน่�งเม่�อได้้ให้บริการ ต้นท่นท่� เก่�ยวข้้องรับรู้ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นเม่�อเกิด้ข่้�น

รายได้้ค่านายหน้า

สำ าหรับสัญญาท่�กล่่มธนาคารด้ำาเนินการจั้ด้หาสินค้าหร่อบริการแทนลูกค้าและไม่ม่อำานาจ้ควบค่มในสินค้าหร่อบริการดั้งกล่าว
ก่อนท่� ผู้ข้ายหร่อผู้ให้บริการหลักจ้ะโอนสินค้าหร่อบริการนั�นให้กับลูกค้า กล่่มธนาคารด้ำาเนินการในลักษัณะการเป็นตัวแทนและ
รับรู้ผลตอบแทนส่ทธิข้องสัญญาดั้งกล่าวเป็นรายได้้จ้ากค่านายหน้า
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(ฑ์)  ค่าใช� จ่ำาย

กล่่มธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่้ายโด้ยใช้เกณฑ์์คงค้าง

เงินสมทบสถึาบันค้่มครองเงินฝากและกองท่นเพ่�อการฟ้� นฟูและพัฒนาระบบสถึาบันการเงิน

เงินสมทบสถึาบันค้่มครองเงินฝากและกองท่นเพ่�อการฟ้� นฟูและพัฒนาระบบสถึาบันการเงินบันท่กบัญช่เป็นค่าใช้จ่้ายในกำาไร
หร่อข้าด้ท่นตามเกณฑ์์คงค้าง

 ค่านายหน้าและค่าใช้จ่้ายทางตรงเม่�อเริ�มทำาสัญญาเช่าซ่ึ่�อและลิสซิึ่�ง

ธนาคารบันท่กค่านายหน้าและค่าใช้จ่้ายทางตรงเม่�อเริ�มแรกทำาสัญญาเช่าซ่ึ่�อและลิสซิึ่�งสำ าหรับสัญญาเช่าซ่ึ่�อและลิสซิึ่�ง 
เป็นส่วนหน่�งข้องเงินให้สินเช่�อและทยอยรับรู้ตามวิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงโด้ยแสด้งหักจ้ากรายได้้ด้อกเบ่�ยจ้ากสัญญาเช่าซ่ึ่�อ
และลิสซิึ่�งตลอด้อาย่ข้องสัญญา 

(ฒ)  ภาษีีเงินไดิ�

ค่าใช้จ่้ายภาษ่ัเงินได้้สำ าหรับปีประกอบด้้วยภาษ่ัเงินได้้ข้องปีปัจ้จ่้บันและภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่ ภาษ่ัเงินได้้ข้องปีปัจ้จ่้บันและ
ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่รับรู้ ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นเว้นแต่ในส่วนท่� เก่�ยวกับรายการท่� เก่�ยวข้้องในการรวมธ่รกิจ้หร่อรายการ 
ท่� รับรู้ โด้ยตรงในส่วนข้องเจ้้าข้องหร่อกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น

ภาษ่ัเงินได้้ข้องปีปัจ้จ่้บันได้้แก่ภาษ่ัท่�คาด้ว่าจ้ะจ่้ายชำาระหร่อได้้รับชำาระ โด้ยคำานวณจ้ากกำาไรหร่อข้าด้ท่นประจ้ำาปีท่� ต้องเส่ยภาษ่ั 
โด้ยใช้อัตราภาษ่ัท่�ประกาศใช้หร่อท่�คาด้ว่าม่ผลบังคับใช้ ณ วันท่�รายงาน ตลอด้จ้นการปรับปร่งทางภาษ่ัท่� เก่�ยวกับรายการ 
ในปีก่อน ๆ

ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่บันท่กโด้ยคำานวณจ้ากผลแตกต่างชั�วคราวท่� เกิด้ข่้�นระหว่างมูลค่าตามบัญช่ข้องสินทรัพย์และหน่� สิน
และจ้ำานวนท่� ใช้เพ่�อความม่่งหมายทางภาษ่ั  ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่จ้ะไม่ถูึกรับรู้เม่�อเกิด้จ้ากผลแตกต่างชั�วคราวต่อไปน่�
การรับรู้สินทรัพย์หร่อหน่� สินในครั�งแรกซ่ึ่�งเป็นรายการท่� ไม่ใช่การรวมธ่รกิจ้และรายการนั�นไม่ม่ผลกระทบต่อกำาไรข้าด้ท่นทาง
บัญช่หร่อทางภาษ่ั และผลแตกต่างท่� เก่�ยวข้้องกับเงินลงท่นในบริษััทย่อยหากเป็นไปได้้ว่าจ้ะไม่ม่การกลับรายการในอนาคตอันใกล้   

การวัด้มูลค่าข้องภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่ต้องสะท้อนถ่ึงผลกระทบทางภาษ่ัท่�จ้ะเกิด้จ้ากลักษัณะวิธ่การท่�กล่่มธนาคารคาด้ว่า
จ้ะได้้รับผลประโยชน์จ้ากสินทรัพย์หร่อจ้ะจ่้ายชำาระหน่� สินตามมูลค่าตามบัญช่ ณ วันท่� สิ� นรอบระยะเวลาท่�รายงาน 

ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่วัด้มูลค่าโด้ยใช้อัตราภาษ่ัท่�คาด้ว่าจ้ะใช้กับผลแตกต่างชั�วคราวเม่�อม่การกลับรายการโด้ยใช้อัตราภาษ่ั
ท่�ประกาศใช้หร่อท่�คาด้ว่าม่ผลบังคับใช้ ณ วันท่�รายงาน 

ในการกำาหนด้มูลค่าข้องภาษ่ัเงินได้้ข้องปีปัจ้จ่้บันและภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่  กล่่มธนาคารคำาน่งถ่ึงผลกระทบข้องสถึานการณ์
ทางภาษ่ัท่� ไม่แน่นอนและอาจ้ทำาให้จ้ำานวนภาษ่ัท่� ต้องจ่้ายเพิ�มข่้�นและม่ด้อกเบ่�ยท่� ต้องชำาระ กล่่มธนาคารเช่�อว่าได้้ตั�งภาษ่ัเงินได้้ 
ค้างจ่้ายเพ่ยงพอสำ าหรับภาษ่ัเงินได้้ท่�จ้ะจ่้ายในอนาคตซ่ึ่�งเกิด้จ้ากการประเมินผลกระทบจ้ากหลายปัจ้จั้ย รวมถ่ึงการต่ความทาง 
กฎหมายภาษ่ัและจ้ากประสบการณ์ ในอด่้ต  การประเมินน่�อยู่บนพ่�นฐานการประมาณการและข้้อสมมติและอาจ้จ้ะเก่�ยวข้้องกับ
การตัด้สินใจ้เก่�ยวกับเหต่การณ์ ในอนาคต ข้้อมูลใหม่ ๆ อาจ้จ้ะทำาให้กล่่มธนาคารเปล่�ยนการตัด้สินใจ้โด้ยข่้�นอยู่กับความเพ่ยงพอ
ข้องภาษ่ัเงินได้้ค้างจ่้ายท่� ม่อยู่  การเปล่�ยนแปลงในภาษ่ัเงินได้้ค้างจ่้ายจ้ะกระทบต่อค่าใช้จ่้ายภาษ่ัเงินได้้ในปีท่� เกิด้การเปล่�ยนแปลง
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สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่และหน่� สินภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่สามารถึหักกลบได้้เม่�อกิจ้การม่สิทธิตามกฎหมายท่�จ้ะ
นำาสินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้้ข้องปีปัจ้จ่้บันมาหักกลบกับหน่� สินภาษ่ัเงินได้้ข้องปีปัจ้จ่้บันและภาษ่ัเงินได้้น่�ประเมินโด้ยหน่วยงานจั้ด้เก็บ
ภาษ่ัหน่วยงานเด่้ยวกันสำ าหรับหน่วยภาษ่ัเด่้ยวกันหร่อหน่วยภาษ่ัต่างกัน สำ าหรับหน่วยภาษ่ัต่างกันนั�นกิจ้การม่ความตั�งใจ้จ้ะจ่้าย
ชำาระหน่� สินและสินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้้ข้องปีปัจ้จ่้บันด้้วยยอด้ส่ทธิหร่อตั�งใจ้จ้ะรับค่นสินทรัพย์และจ่้ายชำาระหน่� สินในเวลาเด่้ยวกัน 

สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่จ้ะบันท่กต่อเม่�อม่ความเป็นไปได้้ค่อนข้้างแน่ว่ากำาไรเพ่�อเส่ยภาษ่ัในอนาคตจ้ะม่จ้ำานวนเพ่ยงพอ 
กับการใช้ประโยชน์จ้ากผลแตกต่างชั�วคราวดั้งกล่าว  กำาไรเพ่�อเส่ยภาษ่ัในอนาคตต้องพิจ้ารณาถ่ึงการกลับรายการผลแตกต่าง 
ชั�วคราวท่� เก่�ยวข้้อง ดั้งนั� น กำาไรเพ่�อเส่ยภาษ่ัในอนาคตหลังปรับปร่งการกลับรายการผลแตกต่างชั�วคราวท่� พิจ้ารณาจ้าก 
แผนธ่รกิจ้ข้องแต่ละบริษััทย่อยในกล่่มธนาคารแล้วอาจ้ม่จ้ำานวนไม่เพ่ยงพอท่�จ้ะบันท่กสินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้้ทั�งจ้ำานวน สินทรัพย์
ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่จ้ะถูึกทบทวน ณ ท่กวันท่�รายงานและจ้ะถูึกปรับลด้ลงเท่าท่�ประโยชน์ทางภาษ่ัจ้ะม่โอกาสถูึกใช้จ้ริง 

(ณ)  กัำาไรต่อหุ้้�น

กล่่มธนาคารแสด้งกำาไรต่อห้่นขั้�นพ่�นฐานและกำาไรต่อห้่นปรับลด้สำ าหรับห้่นสามัญ กำาไรต่อห้่นขั้�นพ่�นฐานคำานวณโด้ยการหาร
กำาไรข้องผู้ถ่ึอห้่นสามัญข้องธนาคารด้้วยจ้ำานวนห้่นสามัญท่�ออกจ้ำาหน่ายระหว่างงวด้ กำาไรต่อห้่นปรับลด้คำานวณโด้ยการหาร
กำาไรข้องผู้ถ่ึอห้่นสามัญท่�ปรับปร่งด้้วยจ้ำานวนห้่นสามัญท่�ออกจ้ำาหน่ายและผลกระทบข้องตราสารท่�อาจ้เปล่�ยนเป็นห้่นสามัญ
ปรับลด้ทั�งหมด้และสิทธิซ่ึ่�อห้่นข้องผู้บริหารระดั้บสูง

(ดิ)  บ้คคลหุ้รือกิัจำกัารที� เกีั�ยวข้�องกััน

บ่คคลหร่อกิจ้การท่� เก่�ยวข้้องกัน หมายถ่ึง บ่คคลหร่อกิจ้การท่� ม่อำานาจ้ควบค่มหร่อควบค่มร่วมกันทั�งทางตรงและทางอ้อมหร่อ
ม่อิทธิพลอย่างม่สาระสำ าคัญในการตัด้สินใจ้ทางการเงินและการบริหารข้องกล่่มธนาคาร หร่อบ่คคลหร่อกิจ้การท่�อยู่ภายใต้
การควบค่มเด่้ยวกันหร่ออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างม่สาระสำ าคัญเด่้ยวกันกับกล่่มธนาคาร หร่อกล่่มธนาคารม่อำานาจ้ควบค่มหร่อ
ควบค่มร่วมกันทั�งทางตรงและทางอ้อม หร่อม่อิทธิพลอย่างม่สาระสำ าคัญในการตัด้สินใจ้ทางการเงินและการบริหารต่อบ่คคล
หร่อกิจ้การนั�น 

5.
ผู้ลกัระทบจำากักัารแพื่ร่ระบาดิข้องโรคติดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ในช่วงต้นปี 2563 เกิด้การแพร่ระบาด้ข้องโรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำาให้หลายประเทศรวมถ่ึงประเทศไทย
ได้้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพ่�อป้องกันการแพร่ระบาด้ข้องโรค ซ่ึ่�งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด้ำาเนินช่วิต
ประจ้ำาวัน การผลิต การกระจ้ายสินค้า และภาวะเศรษัฐกิจ้โลก 

จ้ากผลข้องการแพร่ระบาด้ข้อง COVID-19 ท่� ม่ผลกระทบในวงกว้างต่อท่กภาคธ่รกิจ้และกล่่มลูกค้าทั�วประเทศไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) ได้้ออกมาตรการต่าง ๆ ครอบคล่มถ่ึงการพักชำาระหน่�  การคำ�าประกันข้องรัฐบาล รวมถ่ึงมาตรการชะลอ
การรับชำาระเงิน เพ่�อให้กล่่มธนาคารสามารถึช่วยเหล่อผู้กู้และกล่่มอ่ตสาหกรรมท่�กำาลังประสบปัญหากระแสเงินสด้ในระยะสั� น 
ให้กลับมาชำาระหน่� ได้้ โด้ยกล่่มธนาคารให้ความช่วยเหล่อแก่ลูกหน่� ท่� ได้้รับผลกระทบจ้ากภาวะเศรษัฐกิจ้ชะลอตัว เน่�องจ้ากสงคราม
การค้า ภัยแล้ง และ COVID-19 หากกล่่มธนาคารเช่�อว่าลูกหน่� ยังม่ความสามารถึในการผ่อนชำาระอยู่ ทั�งน่�  มาตรการการให้ความ
ช่วยเหล่อข้องกล่่มธนาคาร ม่ดั้งต่อไปน่�
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ล้กัค�าสินเชื�อไมโคร/นาโนไฟแนนซ์  ล้กัค�าสินเชื�อไมโครเอสเอ็มอี และล้กัค�าสินเชื�อบ้คคล 
- ข้ยายระยะเวลาการผ่อนชำาระสูงส่ด้ 24 เด่้อน และลด้ค่างวด้ผ่อนชำาระ 

ล้กัค�าสินเชื�อไมโครเอสเอ็มอี
- พักการชำาระหน่�  (Repayment Holiday) สูงส่ด้ไม่เกิน 6 เด่้อนโด้ยอัตโนมัติ จ้ากนั�นข้ยายเวลาการผ่อนชำาระหน่� ให้สูงส่ด้ 

ไม่เกิน 24 เด่้อน (รวมระยะเวลาพักการชำาระหน่� ) โด้ยจ้ะพิจ้ารณาเป็นรายกรณ่
- เสริมสภาพคล่องโด้ยการให้เงินท่นหม่นเว่ยนเพิ�มเติม วงเงินตั�งแต่ 0.2 ล้านบาท ถ่ึง 30 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนชำาระ

สูงส่ด้ไม่เกิน 8 ปี
- ลด้ค่าธรรมเน่ยมการโอนท่�กรมท่� ดิ้นเป็น 0.01% สำ าหรับการต่โอนชำาระหน่�

กล่่มธนาคารให้ความช่วยเหล่อโด้ยการข้ยายระยะเวลาการผ่อนชำาระ รวมถ่ึงการลด้ค่างวด้ผ่อนชำาระโด้ยประมาณร้อยละ 
28.69 และการพักชำาระหน่� โด้ยอัตโนมัติโด้ยประมาณร้อยละ 0.37 ข้องมูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นข้องเงินให้สินเช่�อ ณ วันท่�   
31 ธันวาคม 2563 ตามลำาดั้บ

โด้ยส่วนท่� เก่� ยวข้้องกับการรายงานทางการเงิน กล่่มธนาคารให้ความสนใจ้ในข้้อมูลท่� ม่การคาด้การณ์ ไปในอนาคต 
(Forward-looking Information) และความผันผวนข้องสภาพเศรษัฐกิจ้ ในการตั�งค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่า 
จ้ะเกิด้ข่้�นตาม TFRS 9 ธปท. ร่วมกับสภาวิชาช่พบัญช่ฯ ประกาศแนวปฏิิบัติเพ่�อท่�จ้ะปรับใช้เป็นเวลา 2 ปี ระหว่างปี 2563 - 2564 
ซ่ึ่�งม่สาระสำ าคัญดั้งน่�
- การปรับโครงสร้างหน่�ข้องลูกหน่� ท่� ไม่ด้้อยค่ณภาพ (Non NPL) ซ่ึ่�งเป็นการปรับปร่งโครงสร้างหน่� ในลักษัณะเชิงป้องกัน  

(pre-emptive) สามารถึจั้ด้ชั�นลูกหน่� ดั้งกล่าวเป็นชั�นท่� ไม่ม่การเพิ�มข่้� นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต  
(performing หร่อ stage 1) ได้้ทันท่เม่�อผ่านกระบวนการคัด้เล่อกอย่างด่้ โด้ยพิจ้ารณาจ้ากลูกหน่� ท่� ม่แนวโน้มท่�จ้ะจ่้ายชำาระได้้  
หร่อลูกหน่� ยังจั้ด้ประเภทเป็นหน่� ชั�นเดิ้มก่อนจ้ะเข้้าสู่การปรับโครงสร้างหน่�

- การปรับโครงสร้างหน่� ข้องลูกหน่� ด้้อยค่ณภาพ (NPL) ถ่ึอเป็นการปรับปร่งโครงสร้างหน่� ท่� ม่ปัญหา (Troubled Debt 
Restructuring: TDR) สามารถึจั้ด้ชั�นลูกหน่� ดั้งกล่าวเป็นชั�นท่� ไม่ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต
(performing หร่อ stage 1) ได้้ หากสามารถึชำาระหน่� ติด้ต่อกัน 3 เด่้อนหร่อ 3 งวด้การชำาระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใด้ 
จ้ะนานกว่า 

- การใช้อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริง (Effective Interest Rate) ใหม่ ณ วันท่� ม่การเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้
- จ้ากผลข้องสถึานการณ์ท่� ไม่ได้้คาด้การณ์มาก่อน ดั้งนั�นการใช้ข้้อมูลท่� ม่การคาด้การณ์ ไปในอนาคต (Forward-looking 

Information) จ้ะให้นำ� าหนักได้้น้อยกว่าการใช้ข้้อมูลผลข้าด้ท่นในอด่้ต (Historical Information) ในการพิจ้ารณาค่าเผ่�อ
ผลข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต

สำ าหรับผลกระทบต่อผลการด้ำาเนินงานข้องกล่่มธนาคาร ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นข้องกล่่มธนาคารยังคงสะท้อน
มูลค่าย่ติธรรมผ่านการติด้ตามอย่างใกล้ชิด้รวมถ่ึงการประมาณการเพิ�มเติมโด้ยผู้บริหาร (Management Overlay) ทำาให้มั�นใจ้
ได้้ว่า ในช่วงเวลาท่� เศรษัฐกิจ้ตกตำ�า ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตท่� เพิ�มข่้�นได้้รับการพิจ้ารณาและตั�งสำ ารองไว้อย่างรอบคอบ

นอกเหน่อจ้ากนั� น เม่�อวันท่�  7 เมษัายน 2563 ธปท. ได้้ประกาศปรับลด้อัตราเงินนำาส่งจ้ากสถึาบันการเงินเข้้าบัญช่สะสม 
เพ่�อการชำาระค่นเงินกู้ชด้ใช้ความเส่ยหายข้องกองท่นเพ่�อการฟ้� นฟูและพัฒนาระบบสถึาบันการเงินลงจ้ากอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี  
เป็นร้อยละ 0.23 ต่อปี เป็นการชั�วคราวในช่วงปี 2563 ถ่ึง 2564 ม่ผลบังคับใช้ย้อนหลังตั�งแต่วันท่�  1 มกราคม 2563

นอกจ้ากน่�  กล่่มธนาคารเล่อกปฏิิบัติตามแนวปฏิิบัติทางการบัญช่ เร่�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสำ าหรับทางเล่อกเพิ�มเติม 
ทางบัญช่เพ่�อรองรับผลกระทบจ้ากสถึานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึ่�งผ่อนปรน
ในการจั้ด้ทำางบการเงินท่� สิ� นส่ด้ในหร่อก่อนวันท่�  31 ธันวาคม 2563 ในเร่�องสัญญาเช่า

134 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



เน่� องจ้ากสถึานการณ์ COVID-19 กล่่มธนาคารได้้รับการลด้ค่าเช่าจ่้ายเป็นเวลา 9 เด่้อนตั� งแต่เด่้อนม่นาคม ถ่ึงเด่้อน
ธันวาคม2563 กล่่มธนาคารได้้ทยอยปรับลด้หน่� สินตามสัญญาเช่า กลับรายการค่าเส่� อมราคาข้องสินทรัพย์สิทธิการใช้
และด้อกเบ่�ยจ้ากหน่� สินตามสัญญาเช่าตามสัด้ส่วนข้องค่าเช่าท่�ลด้ลง และบันท่กผลต่างในกำาไรหร่อข้าด้ท่นสำ าหรับปีสิ� นส่ด้ 
วันท่�  31 ธันวาคม 2563 เป็นจ้ำานวน 0.17 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะธนาคาร

ภายหลังวันท่�  31 ธันวาคม 2563 การแพร่ระบาด้ข้อง COVID-19 ยังคงอยู่ โด้ยม่การตรวจ้พบผู้ติด้เช่�อเป็นจ้ำานวนเพิ�มข่้�น
อย่างต่อเน่�องและม่การแพร่ระบาด้ไปทั�วประเทศ ทั�งน่�  ผู้บริหารม่การติด้ตามสถึานการณ์ดั้งกล่าวอย่างใกล้ชิด้เพ่�อให้มั�นใจ้ว่า
พนักงานข้องกล่่มธนาคารปลอด้ภัย และพยายามอย่างยิ�งยวด้ในการควบค่มให้ม่ผลกระทบต่อธ่รกิจ้ให้น้อยท่� ส่ด้เท่าท่�จ้ะเป็นไปได้้

6.
กัารบริหุ้ารความเสี� ยง

กิจ้กรรมข้องกล่่มธนาคารม่ความเส่� ยงทางการเงินท่�หลากหลายซ่ึ่�งได้้แก่ ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต ความเส่� ยงจ้ากตลาด้ (รวมถ่ึง 
ความเส่� ยงด้้านมูลค่าย่ติธรรมอันเกิด้จ้ากการเปล่�ยนแปลงในอัตราด้อกเบ่�ย ความเส่� ยงด้้านกระแสเงินสด้อันเกิด้จ้ากการ
เปล่�ยนแปลงอัตราด้อกเบ่�ย และความเส่� ยงด้้านราคา) และความเส่� ยงด้้านสภาพคล่อง แผนการจั้ด้การความเส่� ยงโด้ยรวมข้อง
กล่่มธนาคารจ่้งม่่งเน้นความผันผวนข้องตลาด้การเงินและแสวงหาวิธ่การลด้ผลกระทบท่�ทำาให้เส่ยหายต่อผลการด้ำาเนินงาน 
ทางการเงินข้องกล่่มธนาคารให้เหล่อน้อยท่� ส่ด้เท่าท่� เป็นไปได้้

การจั้ด้การความเส่� ยงด้ำาเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่�อน่มัติโด้ยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกำากับความเส่� ยงและ
คณะกรรมการบริหารความเส่� ยงจ้ะกำาหนด้หลักการโด้ยภาพรวมเพ่�อจั้ด้การความเส่� ยงและนโยบายท่� เก่�ยวข้้องไว้เป็นลายลักษัณ์
อักษัรเพ่�อครอบคล่มความเส่� ยงอย่างเฉพาะเจ้าะจ้ง เช่น ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต ความเส่� ยงจ้ากอัตราแลกเปล่�ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ ความเส่� ยงอัตราด้อกเบ่�ย และใช้การลงท่นโด้ยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจั้ด้การความเส่� ยง

6.1  ความเสี� ยงดิ�านเครดิิต

ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต (Credit Risk) หมายถ่ึง ความเส่� ยงจ้ากการท่� ลูกหน่�หร่อคู่สัญญาไม่สามารถึชำาระหน่� ได้้ตามเง่�อนไข้และ 
ข้้อตกลงตามเคร่�องม่อทางการเงิน ซ่ึ่�งอาจ้เป็นเพราะลูกหน่�หร่อคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหร่อจ้งใจ้ไม่ปฏิิบัติตามสัญญา 
ส่งผลให้เกิด้ความเส่ยหายต่อธนาคาร ทั�งน่�  ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตครอบคล่มไปถ่ึงผลิตภัณฑ์์ทางการเงินท่กประเภททั�งธ่รกรรม
ท่�อยู่ในงบแสด้งฐานะการเงิน (On Statement of Financial Position) เช่น เงินให้กู้ย่ม เงินเบิกเกินบัญช่ ตั�วเงิน ตลอด้จ้น
ธ่รกรรมท่� เป็นหน่� สินท่�อาจ้เกิด้ข่้�น เช่น หนังส่อสัญญาคำ�าประกันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึ่�งมูลค่าสูงส่ด้ข้องความเส่� ยง ค่อ มูลค่า
ตามบัญช่ข้องเคร่�องม่อทางการเงินส่ทธิจ้ากค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นตามท่�แสด้งไว้ในงบแสด้งฐานะ 
การเงินและความเส่� ยงข้องรายการนอกงบแสด้งฐานะการเงินจ้ากการคำ�าประกันการกู้ย่มและอ่�น ๆ

กล่่มธนาคารกำาหนด้นโยบายการบริหารความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตให้อยู่ภายใต้การกำากับดู้แลข้องคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่� ยง โด้ยม่เป้าหมายเพ่�อให้กล่่มธนาคารสามารถึบริหารความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต ครอบคล่มนโยบาย โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการ และระบบงานด้้านเครดิ้ตได้้อย่างม่ประสิทธิภาพ ภายใต้ความเส่� ยงท่� เหมาะสมสอด้คล้องกับกลย่ทธ์ทางธ่รกิจ้ข้อง
กล่่มธนาคาร ตลอด้จ้นหลักเกณฑ์์ข้องทางการ

กล่่มธนาคารกำาหนด้ให้ม่การบริหารความเส่� ยงในขั้�นตอนข้องการพิจ้ารณาและอน่มัติสินเช่�อ การวิเคราะห์ความเส่� ยงและ 
ความสามารถึในการชำาระหน่�  การปฏิิบัติการด้้านสินเช่�อภายหลังการอน่มัติ การทบทวนค่ณภาพสินเช่�อ  การติด้ตามค่ณภาพสินเช่�อ  
และการปรับปร่งแก้ ไข้หน่�ข้องกล่่มธนาคารอันจ้ะป้องกันและแก้ ไข้สินเช่�อท่�จ้ะเป็นปัญหาในอนาคต
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กล่่มธนาคารม่นโยบายในการป้องกันความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต โด้ยการกำาหนด้กระบวนการอน่มัติให้ม่การถ่ึวงด่้ลอำานาจ้ (Check 
and Balance) กำาหนด้ระดั้บอำานาจ้อน่มัติให้เป็นไปตามระดั้บความเส่� ยง (Risk-based Authority) กำาหนด้หลักเกณฑ์์เพ่�อใช้
เป็นมาตรฐานในการอำานวยสินเช่�อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) กำาหนด้นโยบายในการรับหลักประกันท่� เหมาะสม

กัารวิเคราะห์ุ้ค้ณภาพื่ข้องเครดิิต

ตารางต่อไปน่�แสด้งข้้อมูลเก่�ยวกับค่ณภาพข้องเครดิ้ต ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 โด้ยไม่คำาน่งหลักประกันและการปรับเครดิ้ต
ให้ด่้ข่้�นด้้านอ่�น ๆ โด้ยคำาอธิบายข้องการจั้ด้ชั�นท่�  1 ถ่ึงชั�นท่�  3 ได้้เปิด้เผยในหมายเหต่ข้้อ 3

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

ชั�นท่�  1 ชั�นท่�  2 ชั�นท่�  3 รวม

(พันบาท)

รายกัารระหุ้ว่างธนาคารและตลาดิเงิน (สินทรัพื่ย์)

ปกติ 7,521,365 - - 7,521,365

มูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้น 7,521,365 - - 7,521,365

ม้ลค่าตามบัญชีส้ทธิ 7,521,365 - - 7,521,365

เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีและดิอกัเบ้ียค�างรับ

ปกติ 62,272,279 - - 62,272,279

เกินกำาหนด้ชำาระ 1 - 30 วัน 2,220,662 - - 2,220,662

เกินกำาหนด้ชำาระ 31 - 60 วัน         - 3,428,435 - 3,428,435

เกินกำาหนด้ชำาระ 61 - 90 วัน         -    433,824 - 433,824

เกินกำาหนด้ชำาระตั�งแต่ 91 วันข่้�นไป - - 2,011,862 2,011,862

มูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้น 64,492,941 3,862,259 2,011,862 70,367,062

หัก  ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น (1,670,154)    (1,127,027)        (747,195)    (3,544,376)

ม้ลค่าตามบัญชีส้ทธิ 62,822,787     2,735,232     1,264,667    66,822,686 

เงินลงท้นในตราสารหุ้น้ีที� วัดิม้ลค่าดิ�วยม้ลค่าย้ติธรรม
   ผู่้านกัำาไรข้าดิท้นเบ็ดิเสร็จำอื�น

กล่่มระดั้บลงท่น 3,457,379 - - 3,457,379

กล่่มด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต - - 40,470 40,470

มูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้น 3,457,379 - 40,470 3,497,849

ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น (35) - (40,470) (40,505)

ม้ลค่าตามบัญชี - ม้ลค่าย้ติธรรม 3,460,722 - - 3,460,722

ภาระผู้้กัพัื่นวงเงินสินเชื�อและสัญญาคำ้าปีระกัันทางกัารงิน

วงเงินสินเช่�อท่� ยังไม่ได้้เบิกใช้ท่� ไม่สามารถึยกเลิกได้้ทันท่ 93,938 - 41,778 135,716

ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น - - (19,178) (19,178)
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หลักประกันและส่วนปรับปร่งด้้านเครดิ้ตอ่� น 

ความน่าเช่�อถ่ึอโด้ยทั�วไปข้องลูกหน่� นั� น ม่ความเก่�ยวข้้องกับข้้อบ่งช่� ในด้้านค่ณสมบัติ เงินลงท่น และความสามารถึในการชำาระหน่�  
ข้องลูกหน่�  ซ่ึ่�งถ่ึอเป็นส่วนท่�สำ าคัญอย่างยิ�งในการพิจ้ารณาค่ณภาพเครดิ้ตข้องเงินให้สินเช่�อ นอกจ้ากนั�น หลักประกันจ้ะเป็น
เคร่�องม่อท่� ช่วยบรรเทาความเส่ยหายในกรณ่ท่� ลูกหน่� ม่การผิด้นัด้ชำาระหน่�  เพ่�อให้มั�นใจ้ได้้ว่าหลักประกันท่�กล่่มธนาคารรับไว้นั�น 
ม่ค่ณสมบัติเป็นท่� ต้องการข้องตลาด้ และสามารถึบังคับสิทธิตามกฎหมาย กล่่มธนาคารจ่้งม่การทบทวนมูลค่าหลักประกัน ซ่ึ่�งเป็นไป 
ตามนโยบายหลักประกัน รวมถ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์์และข้้อกำาหนด้ข้องธนาคารแห่งประเทศไทยด้้วย

นอกจ้ากนั�น ในกรณ่ท่�หลักประกันไม่ครอบคล่มวงเงินสินเช่�อ หร่อไม่ม่หลักประกัน กล่่มธนาคารยังม่ส่วนปรับปร่งด้้านเครดิ้ตอ่�น  
เช่น การเข้้าร่วมโครงการคำ�าประกันสินเช่�อกับบรรษััทประกันสินเช่�ออ่ตสาหกรรมข้นาด้ย่อม (บสย.) ซ่ึ่�งเป็นสถึาบันการเงิน
เฉพาะกิจ้ข้องรัฐภายใต้การกำากับดู้แลข้องกระทรวงการคลัง ทำาหน้าท่�คำ� าประกันสินเช่�อให้แก่ลูกหน่� เอสเอ็มอ่ และไมโครไฟแนนซ์ึ่  
เพ่�อลด้ความเส่� ยงข้องการให้สินเช่�อ

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 กล่่มธนาคารถ่ึอหลักประกันและส่วนปรับปร่งด้้านเครดิ้ตอ่�นม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�  

 งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร 

 2563

ประเภทข้องฐานะเปิด้ด้้านเครดิ้ต
มูลค่าตาม

บัญช่ขั้�นต้น
มูลค่า

หลักประกัน*  
ประเภทข้องหลักประกันและ
ส่วนปรับปร่งด้้านเครดิ้ตอ่�น

 (พันบาท)   

รายกัารระหุ้ว่างธนาคารและตลาดิเงิน     

     -  ธ่รกรรมซ่ึ่�อหลักทรัพย์ โด้ยม่สัญญาว่าจ้ะข้ายค่น 6,000,162 6,057,862 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ้
 และตราสารหน่�ภาคเอกชน

     -  เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยและ
 ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ

1,521,203 - ไม่ม่

เงินลงท้นในตราสารหุ้น้ี   

     - หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ้ 3,457,379 - ไม่ม่

     - ตราสารหน่�ภาคเอกชน    40,470 -  ไม่ม่

เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี   

     - เงินให้สินเช่�อภายใต้สัญญาทั�วไป 45,763,515 64,301,230  เงินฝากธนาคาร ทองคำา ท่� ดิ้น 
อาคาร สินทรัพย์ท่�อยู่อาศัย  
เคร่�องจั้กร และ บสย.

     - เงินให้สินเช่�อภายใต้สัญญาเช่าซ่ึ่�อ 1,621,138 3,127,227  เคร่�องจั้กร อ่ปกรณ์ และยานพาหนะ

เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีไมโครไฟแนนซ์ 11,459,477 -  บสย.

เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีรายย่อย   

     - เงินให้สินเช่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัย 2,142,049 3,035,703  สินทรัพย์ท่�อยู่อาศัย

     - เงินให้สินเช่�ออ่�นแก่ลูกหน่� รายย่อย 9,380,883 16,051,752  ทองคำา สินทรัพย์ท่�อยู่อาศัย  
และยานพาหนะ

* มูลค่าหลักประกันตามการประเมินครั�งล่าส่ด้

137รายงานประจำำาปี 2563



การกระจ่้กตัวข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต 

กล่่มธนาคารม่การติด้ตามการกระจ่้กตัวข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตเป็นรายอ่ตสาหกรรมและตามลักษัณะข้องรายการ  
การวิเคราะห์การกระจ่้กตัวข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตจ้ากรายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน (สินทรัพย์) เงินลงท่นใน  
ตราสารหน่�และเงินให้สินเช่�อ สร่ปได้้ดั้งน่�  

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

รายการ 
ระหว่างธนาคาร

 และตลาด้เงิน
 (สินทรัพย์)

เงินลงท่น 
ในตราสารหน่� เงินให้สินเช่�อ

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2563

มูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้น 7,521,365 3,497,849 70,367,062

การกระจ่้กตัว

รัฐบาล - 1,087,341 -

สถึาบันการเงิน

     ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,401,267 2,370,038 -

     ธนาคารพาณิชย์ 3,720,033 - -

     สถึาบันการเงินเฉพาะกิจ้ 2,400,065 - -

วิสาหกิจ้ข้นาด้กลางและย่อม

     การเกษัตรและเหม่องแร่ - - 746,785

     อ่ตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ - - 36,402,991

     ธ่รกิจ้อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง - - 8,555,017

     การสาธารณูปโภคและบริการ - 40,470 12,183,987

     อ่�น ๆ - - 340,994

ลูกหน่� รายย่อย

     การให้กู้ย่มเพ่�อท่�อยู่อาศัย - - 4,401,624

     การให้กู้ย่มอ่�น ๆ - - 7,735,664
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ข้�อม้ลเกีั�ยวกัับผู้ลข้าดิท้นดิ�านเครดิิตที�คาดิว่าจำะเกิัดิข้้้น

การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต (SICR)

เพ่�อพิจ้ารณาว่าความเส่� ยงท่�จ้ะผิด้นัด้ชำาระหน่�  (PD) ข้องเคร่�องม่อทางการเงินม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญนับแต่วันท่� รับรู้
รายการเม่�อเริ�มแรกหร่อไม่ กล่่มธนาคารพิจ้ารณาข้้อมูลท่�สมเหต่สมผลและสนับสน่นซ่ึ่�งเก่�ยวข้้องและสามารถึหาได้้ โด้ยไม่ต้องใช้ 
ต้นท่นหร่อความพยายามท่�มากเกินไป ซ่ึ่�งรวมทั�งข้้อมูลเชิงค่ณภาพและเชิงปริมาณ ตลอด้จ้นการวิเคราะห์ โด้ยใช้ประสบการณ์
ในอด่้ตข้องกล่่มธนาคารและการประเมินข้องผู้เช่�ยวชาญด้้านเครดิ้ตรวมถ่ึงข้้อมูลการคาด้การณ์ ไปในอนาคต

คำานิยามข้องการผิด้นัด้ชำาระหน่�  (Default) 

กล่่มธนาคารพิจ้ารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินเกิด้การผิด้นัด้ชำาระหน่� เม่�อ 
- ผู้กู้ ไม่สามารถึจ่้ายภาระผูกพันด้้านเครดิ้ตให้แก่กล่่มธนาคารได้้เต็มจ้ำานวนโด้ยปราศจ้ากสิทธิในการไล่เบ่�ยโด้ยกล่่มธนาคาร

เพ่�อด้ำาเนินการ เช่น การรับรู้หลักทรัพย์ (ท่� ถ่ึอไว้หากม่) 
- ผู้กู้ค้างชำาระภาระผูกพันด้้านเครดิ้ตท่� ม่สาระสำ าคัญ 90 วัน หร่อ 3 เด่้อนนับแต่วันถ่ึงกำาหนด้ชำาระหร่อมากกว่ากับกล่่มธนาคาร

การเบิกเกินบัญช่จ้ะพิจ้ารณาว่าเกินกำาหนด้ชำาระหากลูกค้าเบิกเกินวงเงินท่�กำาหนด้ไว้หร่อม่วงเงินท่� ใช้ ได้้น้อยกว่ายอด้คงค้าง 
ในปัจ้จ่้บัน  หร่อ 

- ม่ความเป็นไปได้้ท่� ผู้กู้จ้ะปรับโครงสร้างสินทรัพย์ซ่ึ่�งเป็นผลมาจ้ากการล้มละลายทำาให้ผู้กู้ ไม่ม่ความสามารถึในการจ่้ายชำาระ
ภาระผูกพันด้้านเครดิ้ต 

ในการประเมินว่าผู้กู้ผิด้นัด้ชำาระหน่�หร่อไม่ กล่่มธนาคารพิจ้ารณาข้้อบ่งช่�  ดั้งต่อไปน่�  
- เชิงค่ณภาพ เช่น การละเมิด้ข้้อกำาหนด้ท่� ผู้กู้ต้องปฏิิบัติ 
- เชิงปริมาณ เช่น สถึานะเกินกำาหนด้ชำาระและการไม่จ่้ายชำาระภาระผูกพันอ่กรายการหน่�งโด้ยผู้ออกรายเด่้ยวกันแก่กล่่ม

ธนาคาร
- โด้ยใช้ข้้อมูลพัฒนาข่้�นภายในและได้้รับมาจ้ากแหล่งข้้อมูลภายนอก

ข้้อมูลท่� ใช้ ในการประเมินว่าเกิด้การผิด้นัด้ชำาระหน่�หร่อไม่และการเปล่�ยนแปลงอย่างม่นัยสำ าคัญอาจ้แตกต่างกันตลอด้ระยะเวลา
เพ่�อสะท้อนการเปล่�ยนแปลงข้องสถึานการณ์ ทั�งน่�  นิยามข้องการผิด้นัด้ชำาระหน่� ข้องกล่่มธนาคารสอด้คล้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์์ท่�ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด้

ค่าความน่าจ้ะเป็นท่� ลูกหน่�จ้ะผิด้นัด้ชำาระหน่�  

ระดั้บข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตเป็นข้้อมูลหลักในการพิจ้ารณาค่าความน่าจ้ะเป็นท่� ลูกหน่�จ้ะผิด้นัด้ชำาระหน่�  โด้ยกล่่มธนาคาร 
ม่การจั้ด้เก็บข้้อมูลผลการชำาระหน่� ข้องลูกหน่� แต่ละราย และนำาแบบจ้ำาลองทางสถิึติมาวิเคราะห์ข้้อมูลดั้งกล่าว เพ่�อสร้าง 
เส้นประมาณการค่าความน่าจ้ะเป็นท่� ลูกหน่�จ้ะผิด้นัด้ชำาระหน่�ตลอด้ระยะเวลาท่� ลูกหน่� ต้องชำาระหน่� ค่นตามสัญญา และใช้เส้นค่า 
ความน่าจ้ะเป็นท่� ลูกหน่�จ้ะผิด้นัด้ชำาระหน่� ในการประมาณการค่าผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น

การนำาข้้อมูลท่�คาด้การณ์ ในอนาคตมาใช้

ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น ประมาณจ้ากค่าความน่าจ้ะเป็นท่�จ้ะเกิด้การผิด้นัด้ชำาระหน่� ถ่ึวงนำ� าหนักตลอด้ช่วงอาย่ 
ท่�คาด้ไว้ข้องเคร่�องม่อทางการเงิน โด้ยอ้างอิงจ้ากมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องกระแสเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะไม่ได้้รับทั�งหมด้ ซ่ึ่�งอ้างอิงจ้าก 
ข้้อมูลประสบการณ์ผลข้าด้ท่นในอด่้ตตามกล่่มข้องสินทรัพย์ท่�กล่่มธนาคารพิจ้ารณาว่าความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตม่ลักษัณะ
คล้ายคล่งกัน เช่น ประเภทข้องการกู้ย่ม ประเภทข้องหลักประกัน ระยะเวลาข้องสัญญา และปัจ้จั้ยอ่�นท่� เก่�ยวข้้อง และปรับปร่ง
ด้้วยข้้อมูลท่� สังเกตในปัจ้จ่้บันร่วมกับการพยากรณ์ ในอนาคตท่�สนับสน่นและม่ความสมเหต่สมผลหากพิสูจ้น์ ได้้ว่าม่ความ
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สัมพันธ์กันทางสถิึติ รวมถ่ึงการใช้ด่้ลยพินิจ้อย่างเหมาะสมในการประมาณการผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น
โด้ยใช้ข้้อมูลเชิงเศรษัฐศาสตร์มหภาค เช่น การเติบโตข้องผลิตภัณฑ์์มวลรวมประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  
อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ราคาท่�อยู่อาศัย เป็นต้น และทำาการประเมินทั�งสถึานการณ์ปัจ้จ่้บันและการพยากรณ์สภาวะ
เศรษัฐกิจ้ในอนาคต และความน่าจ้ะเป็นถ่ึวงนำ� าหนักในแต่ละสถึานการณ์  

สถึานการณ์ความน่าจ้ะเป็นถ่ึวงนำ� าหนักท่�กล่่มธนาคารใช้ในการวัด้มูลค่าผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

31 ธันวาคม 2563 สถึานการณ์พ่�นฐาน สถึานการณ์ท่�  1 สถึานการณ์ท่�  2

(ร้อยละ)

การถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ� าหนักสถึานการณ์ 80 10 10

กล่่มธนาคารใช้ด่้ลยพินิจ้ในการประเมินว่าการเปล่�ยนแปลงเชิงเศรษัฐศาสตร์มหภาคท่� เก่� ยวข้้องควรจ้ะส่งผลกระทบต่อ 
ผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้� นในพอร์ตโฟลิโอข้องกล่่มธนาคารอย่างไร อย่างไรก็ตามกล่่มธนาคารจ้ะจั้ด้ให้ม่ 
การทบทวนวิธ่การ ข้้อสมมติฐานและการคาด้การณ์สถึานการณ์เศรษัฐกิจ้ในอนาคตอย่างสมำ� าเสมอ นอกจ้ากน่�  กล่่มธนาคาร
ยังม่แนวทางในการพิจ้ารณาเพิ�มเติมจ้ากการบริหารจั้ด้การ (Management Overlay) ด้้วย

6.2 ความเสี� ยงดิ�านอัตราดิอกัเบ้ีย

ความเส่� ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ย ค่อ ความเส่� ยงท่� เกิด้ข่้�นจ้ากการเปล่�ยนแปลงข้องอัตราด้อกเบ่�ยอันจ้ะม่ผลในทางลบต่อรายได้้ 
ด้อกเบ่�ยส่ทธิในงวด้ปัจ้จ่้บันและในอนาคต ความเส่� ยงข้องอัตราด้อกเบ่�ยน่� เกิด้ข่้�นจ้ากโครงสร้างและลักษัณะข้องรายการ 
ในสินทรัพย์ และหน่� สินข้องกล่่มธนาคาร นอกจ้ากน่�  ยังเกิด้จ้ากระยะเวลาท่�แตกต่างกันในการเปล่�ยนแปลงอัตราด้อกเบ่�ยระหว่าง
รายการทางด้้านสินทรัพย์และหน่� สิน

กล่่มธนาคารม่การกำาหนด้การด้ำาเนินนโยบายปรับโครงสร้างฐานะการเงินข้องกล่่มธนาคารให้สอด้คล้องกับทิศทางด้อกเบ่�ย 
ในอนาคตและให้เคล่�อนไหวอยู่ในกรอบความเส่� ยงท่�กำาหนด้ โด้ยม่การติด้ตามการเคล่�อนไหวข้องทิศทางด้อกเบ่�ยและพฤติกรรม
ข้องลูกค้าอย่างใกล้ชิด้ เพ่�อประเมินความเส่� ยงให้สะท้อนกับความเป็นจ้ริงมากท่� ส่ด้ รวมทั�งม่การติด้ตามฐานะความเส่� ยงด้้วย
ความถ่ึ�มากข่้�น หากม่การเปล่�ยนแปลงโครงสร้างสินทรัพย์และหน่� สินอย่างม่นัยสำ าคัญโด้ยม่การจั้ด้ทำารายงาน Repricing Gap 
เพ่�อใช้ ในการติด้ตามความเส่� ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ยและประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้้ด้อกเบ่�ยส่ทธิ (Net Interest Income 
Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เด่้อนข้้างหน้า

นอกจ้ากน่�  กล่่มธนาคารม่การจ้ำาลองสถึานการณ์การปรับเพิ�มหร่อลด้อัตราด้อกเบ่�ย  เพ่�อบริหารรายได้้ด้อกเบ่�ยส่ทธิให้ม่เสถ่ึยรภาพ 
ไม่ว่าทิศทางด้อกเบ่�ยจ้ะเพิ�มข่้�นหร่อลด้ลง
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ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหน่� สินทางการเงินจ้ำาแนกตามระยะเวลาครบกำาหนด้ข้องการเปล่�ยนแปลง
อัตราด้อกเบ่�ย ได้้ดั้งน่�

งบกัารเงินรวม

2563

ระยะเวลาในการปรับอัตราด้อกเบ่�ยใหม่

เปล่�ยนได้้
 ทันท่

ภายใน 
3 เด่้อน

มากกว่า
 3 เด่้อน
 ถ่ึง 1 ปี

มากกว่า
 1 ปี 

ถ่ึง 5 ปี
มากกว่า

 5 ปี

สินทรัพย์ท่�
 ไม่ก่อให้

เกิด้รายได้้
ไม่ม่

 ด้อกเบ่�ย รวม

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

เงินสด้ - - - - - - 521,068 521,068

รายการระหว่างธนาคาร

   และตลาด้เงินส่ทธิ 308 6,000,000 - - - - 1,521,057 7,521,365

เงินลงท่นส่ทธิ - 1,846,180 1,334,236 280,306 - - 2,558 3,463,280

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� 49,630,947 2,152,420 6,786,102 6,578,840 1,870,239 1,879,817 - 68,898,365

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น - - - - - - 347,172 347,172

รวมสินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน 49,631,255 9,998,600 8,120,338 6,859,146 1,870,239 1,879,817 2,391,855 80,751,250

หุ้น้ีสินทางกัารเงิน

เงินรับฝาก 18,313,339 10,643,693 28,474,059 7,078,971 - - - 64,510,062

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 545,198 85,363 52,535 4,992,518 - - - 5,675,614

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - - - 63,288 63,288

หน่� สินทางการเงินอ่�น - - - - - - 1,079,330 1,079,330

รวมหุ้น้ีสินทางกัารเงิน 18,858,537 10,729,056 28,526,594 12,071,489 - - 1,142,618 71,328,294
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งบกัารเงินรวม

2562

ระยะเวลาในการปรับอัตราด้อกเบ่�ยใหม่

เปล่�ยนได้้
 ทันท่

ภายใน 
3 เด่้อน

มากกว่า
 3 เด่้อน
 ถ่ึง 1 ปี

มากกว่า
 1 ปี 

ถ่ึง 5 ปี
มากกว่า

 5 ปี

สินทรัพย์ท่�
 ไม่ก่อให้

เกิด้รายได้้
ไม่ม่

 ด้อกเบ่�ย รวม

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

เงินสด้ - - - - - - 473,622 473,622

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาด้เงินส่ทธิ - 4,021,454 - - - - 394,153 4,415,607

เงินลงท่นส่ทธิ - 850,512 775,509 65,499 - - 2,083 1,693,603

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� ส่ทธิ
   จ้ากรายได้้รอตัด้บัญช่ 36,700,588 2,054,010 3,241,745 5,809,953 619,578 2,490,268 - 50,916,142

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น - - - - - - 299,196 299,196

รวมสินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน 36,700,588 6,925,976 4,017,254 5,875,452 619,578 2,490,268 1,169,054 57,798,170

หุ้น้ีสินทางกัารเงิน

เงินรับฝาก - 30,706,558 13,680,578 2,722,448 - - 83,911 47,193,495

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน - 1,047,297 45,879 41,945 - - - 1,135,121

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - - - 58,716 58,716

หน่� สินทางการเงินอ่�น - - -   - - - 953,126 953,126

รวมหุ้น้ีสินทางกัารเงิน - 31,753,855 13,726,457 2,764,393 - - 1,095,753 49,340,458
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งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

ระยะเวลาในการปรับอัตราด้อกเบ่�ยใหม่

เปล่�ยนได้้
 ทันท่

ภายใน 
3 เด่้อน

มากกว่า
 3 เด่้อน
 ถ่ึง 1 ปี

มากกว่า
 1 ปี 

ถ่ึง 5 ปี
มากกว่า

 5 ปี

สินทรัพย์ท่�
 ไม่ก่อให้

เกิด้รายได้้
ไม่ม่

 ด้อกเบ่�ย รวม

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

เงินสด้ - - - - - - 521,068 521,068

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาด้เงินส่ทธิ 308 6,000,000 - - - - 1,521,057 7,521,365

เงินลงท่นส่ทธิ - 1,846,180 1,334,236 280,306 - - 2,558 3,463,280

เงินลงท่นในบริษััทย่อยส่ทธิ - - - - - - 150,000 150,000

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� 49,630,947 2,152,420 6,786,102 6,578,840 1,870,239 1,879,817 - 68,898,365

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น - - - - - - 352,317 352,317

รวมสินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน 49,631,255 9,998,600 8,120,338 6,859,146 1,870,239 1,879,817 2,547,000 80,906,395

หุ้น้ีสินทางกัารเงิน

เงินรับฝาก 18,313,339 10,760,099 28,474,059 7,078,971 - - - 64,626,468

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 545,198 85,363 52,535 4,992,518 - - - 5,675,614

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - - - 63,288 63,288

หน่� สินทางการเงินอ่�น - - - - - - 1,068,366 1,068,366

รวมหุ้น้ีสินทางกัารเงิน 18,858,537 10,845,462 28,526,594 12,071,489 - - 1,131,654 71,433,736
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งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

ระยะเวลาในการปรับอัตราด้อกเบ่�ยใหม่

เปล่�ยนได้้
 ทันท่

ภายใน 
3 เด่้อน

มากกว่า
 3 เด่้อน
 ถ่ึง 1 ปี

มากกว่า
 1 ปี 

ถ่ึง 5 ปี
มากกว่า

 5 ปี

สินทรัพย์ท่�
 ไม่ก่อให้

เกิด้รายได้้
ไม่ม่

 ด้อกเบ่�ย รวม

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

เงินสด้ - - - - - - 473,622 473,622

รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาด้เงินส่ทธิ - 4,021,454 - - - - 394,153 4,415,607

เงินลงท่นส่ทธิ - 850,512 775,509 65,499 - - 2,083 1,693,603

เงินลงท่นในบริษััทย่อยส่ทธิ - - - - - - 150,000 150,000

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� ส่ทธิ
   จ้ากรายได้้รอตัด้บัญช่ 36,700,588 2,054,010 3,241,745 5,809,953 619,578 2,490,268 - 50,916,142

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น - - - - - - 299,196 299,196

รวมสินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน 36,700,588 6,925,976 4,017,254 5,875,452 619,578 2,490,268 1,319,054 57,948,170

หุ้น้ีสินทางกัารเงิน

เงินรับฝาก - 30,706,568 13,680,578 2,722,448 - - 215,152 47,324,746

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน - 1,047,297 45,879 41,945 - - - 1,135,121

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - - - 58,716 58,716

หน่� สินทางการเงินอ่�น - - - - - - 951,509 951,509

รวมหุ้น้ีสินทางกัารเงิน - 31,753,865 13,726,457 2,764,393 - - 1,225,377 49,470,092
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กล่่มธนาคารม่สินทรัพย์ทางการเงินท่� ก่อให้เกิด้รายได้้และหน่� สินทางการเงินท่� ก่อให้เกิด้ค่าใช้จ่้าย ยอด้คงเหล่อข้องสินทรัพย์
ทางการเงินและหน่� สินทางการเงิน และอัตราด้อกเบ่�ยถัึวเฉล่�ยสำ าหรับปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสด้งได้้ดั้งน่�

งบกัารเงินรวม

2563 2562

ยอด้คงเหล่อ
 ถัึวเฉล่�ย

ด้อกเบ่�ย อัตราด้อกเบ่�ย
 ถัึวเฉล่�ย

ยอด้คงเหล่อ
 ถัึวเฉล่�ย

ด้อกเบ่�ย อัตราด้อกเบ่�ย
 ถัึวเฉล่�ย

(พันบาท) (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงินที� ก่ัอใหุ้� เกิัดิรายไดิ�

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 4,926,302 35,983 0.73 4,075,255 77,625 1.90

เงินลงท่น 3,253,801 22,824 0.70 1,550,213 25,403 1.64

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� 60,840,705 7,421,731 12.20 47,283,491 5,764,596 12.19

รวม 69,020,808 7,480,538 52,908,959 5,867,624

หุ้น้ีสินทางกัารเงินที� ก่ัอใหุ้� เกิัดิค่าใช� จ่ำาย

เงินรับฝาก 56,980,790 1,102,543 1.93 44,488,691 1,020,075 2.29

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 3,680,386 7,131 0.19 781,310 3,330 0.43

รวม 60,661,176 1,109,674 45,270,001 1,023,405

งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

ยอด้คงเหล่อ
 ถัึวเฉล่�ย

ด้อกเบ่�ย อัตราด้อกเบ่�ย
 ถัึวเฉล่�ย

ยอด้คงเหล่อ
 ถัึวเฉล่�ย

ด้อกเบ่�ย อัตราด้อกเบ่�ย
 ถัึวเฉล่�ย

(พันบาท) (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงินที� ก่ัอใหุ้� เกิัดิรายไดิ�

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 4,926,302 35,983 0.73 4,075,255 77,625 1.90

เงินลงท่น 3,253,801 22,824 0.70 1,550,213 25,403 1.64

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� 60,840,705 7,421,731 12.20 47,283,491 5,764,596 12.19

รวม 69,020,808 7,480,538 52,908,959 5,867,624

หุ้น้ีสินทางกัารเงินที� ก่ัอใหุ้� เกิัดิค่าใช� จ่ำาย

เงินรับฝาก 57,105,975 1,102,759 1.93 44,604,195 1,020,360 2.29

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 3,680,386 7,131 0.19 781,310 3,330 0.43

รวม 60,786,361 1,109,890 45,385,505 1,023,690
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กัารวิเคราะห์ุ้ความอ่อนไหุ้วในกัระแสเงินสดิข้องเครื�องมือทางกัารเงินที� มีอัตราดิอกัเบ้ียผัู้นแปีร

การเปล่�ยนแปลงท่�  100 basis point ซ่ึ่�งเป็นไปได้้อย่างสมเหต่สมผลข้องอัตราด้อกเบ่�ย ณ วันท่�รายงาน ทำาให้เกิด้การเพิ�มข่้�น
(ลด้ลง) ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นและส่วนข้องเจ้้าข้องส่ทธิจ้ากภาษ่ัด้้วยจ้ำานวนเงินท่�แสด้งไว้ด่้านล่าง การวิเคราะห์ข้้างต้นสมมติว่า
ตัวแปรอ่�นคงท่�

งบกัารเงินรวม

กัำาไรหุ้รือข้าดิท้น ส่วนข้องเจำ�าข้องส้ทธิจำากัภาษีี

100 bps 100 bps 100 bps 100 bps
เพิ�มข่้�น ลด้ลง เพิ�มข่้�น ลด้ลง

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2563

เคร่�องม่อท่� ม่อัตราด้อกเบ่�ยคงท่� 216,123 (216,123) 172,898 (172,898)

ความอ่อนไหุ้วข้องกัระแสเงินสดิ (ส้ทธิ) 216,123 (216,123) 172,898 (172,898)

งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

กัำาไรหุ้รือข้าดิท้น ส่วนข้องเจำ�าข้องส้ทธิจำากัภาษีี

100 bps 100 bps 100 bps 100 bps
เพิ�มข่้�น ลด้ลง เพิ�มข่้�น ลด้ลง

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2563

เคร่�องม่อท่� ม่อัตราด้อกเบ่�ยคงท่� 215,008 (215,008) 172,006 (172,006)

ความอ่อนไหุ้วข้องกัระแสเงินสดิ (ส้ทธิ) 215,008 (215,008) 172,006 (172,006)
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6.3  ความเสี� ยงดิ�านอัตราแลกัเปีลี�ยน 

ความเส่� ยงด้้านอัตราแลกเปล่�ยน ค่อ ความเส่� ยงท่� เกิด้จ้ากการเปล่�ยนแปลงข้องอัตราแลกเปล่�ยน อันอาจ้ม่ผลให้มูลค่าข้องตราสาร
ทางการเงินเปล่�ยนแปลงไป หร่อทำาให้เกิด้ความผันผวนต่อรายได้้หร่อค่าใช้จ่้ายหร่อมูลค่าข้องสินทรัพย์หร่อหน่� สินทางการเงิน

กล่่มธนาคารไม่ม่ธ่รกรรมท่� เป็นเงินตราต่างประเทศท่� เป็นสาระสำ าคัญ

6.4 ความเสี� ยงดิ�านตราสารท้น 

การลงท่นด้้านตราสารท่นประกอบด้้วยเงินลงท่นในตราสารท่นท่�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นท่� ได้้รับ 
จ้ากการชำาระหน่�จ้ากการปรับโครงสร้างหน่�

เงินลงท่นในตราสารท่นดั้งกล่าวไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้องการข้องตลาด้โด้ยแสด้งในงบแสด้งฐานะการเงินด้้วยมูลค่าย่ติธรรม
ผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น 

6.5 ความเสี� ยงดิ�านสภาพื่คล่อง 

ความเส่� ยงด้้านสภาพคล่อง ค่อ ความเส่� ยงท่�กล่่มธนาคารไม่สามารถึปฏิิบัติตามภาระผูกพันเม่�อครบกำาหนด้ เน่�องจ้ากไม่สามารถึ 
เปล่�ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด้ได้้หร่อไม่สามารถึจั้ด้หาเงินได้้เพ่ยงพอตามความต้องการในอัตราต้นท่นและเวลาท่� เหมาะสม ซ่ึ่�งอาจ้จ้ะ 
ทำาให้เกิด้ความเส่ยหายต่อกล่่มธนาคาร

กล่่มธนาคารม่นโยบายในการบริหารความเส่� ยงทางด้้านสภาพคล่องภายใต้การควบค่มข้องคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หน่� สิน 
และคณะกรรมการบริหารความเส่� ยง โด้ยการกำาหนด้ให้ม่การควบค่มและติด้ตามสถึานภาพข้องฐานะสภาพคล่องอย่างสมำ� าเสมอ

กล่่มธนาคารจ้ะทำาการเปิด้เผยข้้อมูลการด้ำารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่�อรองรับสถึานการณ์ด้้านสภาพคล่องท่� ม่ความร่นแรง
ข้องกล่่มธนาคาร ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 ไว้ในเว็บไซึ่ต์ข้องธนาคารท่�  www.tcrbank.com  ภายในเด่้อนเมษัายน 2564
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งบกัารเงินรวม

มูลค่าตาม

บัญช่

มูลค่าย่ติธรรม

ระดั้บ 1 ระดั้บ 2 ระดั้บ 3 รวม

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

เงินลงท่น

-  เงินลงท่นเผ่�อข้าย 1,691,520 - 1,691,520 - 1,691,520

-  เงินลงท่นทั�วไป 2,083 - - 2,306 2,306

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�

    และด้อกเบ่�ยค้างรับส่ทธิ 48,487,851 - - 49,177,568 49,177,568

หุ้น้ีสินทางกัารเงิน

เงินรับฝาก 47,193,495 - 47,315,940 - 47,315,940

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 1,135,121 - 1,134,920 - 1,134,920

งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

มูลค่าตาม

บัญช่

มูลค่าย่ติธรรม

ระดั้บ 1 ระดั้บ 2 ระดั้บ 3 รวม

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

เงินลงท่น

-  เงินลงท่นเผ่�อข้าย 1,691,520 - 1,691,520 - 1,691,520

-  เงินลงท่นทั�วไป 2,083 - - 2,306 2,306

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�

    และด้อกเบ่�ยค้างรับส่ทธิ 48,487,851 - - 49,177,568 49,177,568

หุ้น้ีสินทางกัารเงิน

เงินรับฝาก 47,324,746 - 47,447,191 - 47,447,191

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 1,135,121 - 1,134,920 - 1,134,920
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เทคนิคกัารปีระเมินม้ลค่าและข้�อม้ลที� ไม่สามารถืสังเกัตไดิ� ที� มีนัยสำ าคัญ 

ตารางดั้งต่อไปน่� แสด้งเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้้อมูลท่� ไม่สามารถึสังเกตได้้ท่� ม่นัยสำ าคัญท่� ใช้ ในการวัด้มูลค่าย่ติธรรม 
ระดั้บ 3 ข้องเคร่�องม่อทางการเงินท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมในงบแสด้งฐานะการเงิน 

เคร่�องม่อทางการเงินท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรม 

ปีระเภท เทคนิคกัารปีระเมินม้ลค่า ข้�อม้ลที� ไม่สามารถืสังเกัตไดิ� ที� มีนัยสำ าคัญ

เงินลงท่นในตราสารหน่� การคิด้ลด้กระแสเงินสด้ ประมาณการกระแสเงินสด้ท่� คาด้ว่าจ้ะได้้รับในอนาคต

เงินลงท่นในตราสารท่น มูลค่าสินทรัพย์ส่ทธิ มูลค่าสินทรัพย์ส่ทธิ

ม้ลค่าย้ติธรรมระดัิบ 3 

กัารกัระทบยอดิข้องม้ลค่าย้ติธรรมระดัิบ 3

ตารางด้้านล่างแสด้งถ่ึงการกระทบยอด้ยกมาและยกไปสำ าหรับมูลค่าย่ติธรรมระดั้บ 3 ข้องเงินลงท่นในตราสารหน่�และเงินลงท่น
ในตราสารท่น

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563

เงินลงท่น 
ในตราสารหน่�

เงินลงท่น 
ในตราสารหน่�

(พันบาท)

ณ วันท่�  1 มกราคม - 2,306

โอนเข้้ามูลค่าย่ติธรรมระดั้บ 3 40,470 -

ข้าด้ท่นท่� รับรู้ ในกำาไรหร่อข้าด้ท่น (40,470) -

กำาไรท่� รับรู้ ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น - 252

ณ วันที�  31 ธันวาคม - 2,558

ไม่ม่การโอนระหว่างระดั้บ 1 และระดั้บ 2 ข้องลำาดั้บชั�นมูลค่าย่ติธรรมในระหว่างปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562
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กล่่มธนาคารใช้วิธ่การและข้้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่าย่ติธรรมข้องสินทรัพย์และหน่� สินทางการเงินท่� ไม่ได้้วัด้มูลค่าด้้วย
มูลค่าย่ติธรรม สร่ปได้้ดั้งน่�

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน (สินทรัพย์และหนิ� สิน)

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน (สินทรัพย์) ค่อ เงินฝากท่�ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝากท่�สถึาบันการเงินอ่�นและเงินให้กู้ 
แก่สถึาบันการเงินท่� ม่ระยะเวลาครบกำาหนด้สั� นหร่อเม่�อทวงถึาม ดั้งนั�นมูลค่าตามบัญช่จ่้งเป็นราคาเท่ยบเค่ยงมูลค่าย่ติธรรม
โด้ยประมาณ

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน (หน่� สิน) ค่อ เงินรับฝาก หร่อเงินกู้จ้ากธนาคารแห่งประเทศไทยและสถึาบันการเงินอ่�นโด้ย
บางส่วนม่ระยะเวลาครบกำาหนด้สั� นหร่อเม่�อทวงถึาม ดั้งนั�นมูลค่าตามบัญช่ข้องเงินรับฝาก หร่อเงินกู้จ้ากธนาคารแห่งประเทศไทย
และสถึาบันการเงินอ่�นท่� ม่ระยะเวลาครบกำาหนด้สั� นหร่อเม่�อทวงถึามจ่้งเป็นราคาเท่ยบเค่ยงมูลค่าย่ติธรรมโด้ยประมาณ และ
สำ าหรับเงินรับฝาก หร่อเงินกู้จ้ากสถึาบันการเงินอ่�นท่� ม่ระยะเวลาครบกำาหนด้เกินกว่า 1 ปี มูลค่าย่ติธรรมคำานวณโด้ยวิธ่กระแส
เงินสด้คิด้ลด้โด้ยใช้อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงในปัจ้จ่้บันท่� ม่อาย่กำาหนด้ชำาระท่� ใกล้เค่ยงกัน

เงินลงท่นในตราสารหน่�

เงินลงท่นในตราสารหน่� ท่� ไม่ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตหร่อม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้อง
ความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตวัด้มูลค่าย่ติธรรมข้องเงินลงท่นท่� ซ่ึ่�อข้ายในตลาด้ โด้ยคำานวณจ้ากราคาเสนอซ่ึ่�อท่� เผยแพร่ในสมาคม
ตลาด้ตราสารหน่� ไทยหร่อสถึาบันการเงิน ณ วันทำาการส่ด้ท้ายข้องปี

มูลค่าย่ติธรรมข้องเงินลงท่นในตราสารหน่� ท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตกำาหนด้โด้ยการประเมินมูลค่า ซ่ึ่�งอาศัยข้้อมูลท่� ไม่สามารถึ
สังเกตได้้

เงินลงท่นในตราสารท่น

มูลค่าย่ติธรรมข้องเงินลงท่นในตราสารท่นอ้างอิงจ้ากมูลค่าสินทรัพย์ส่ทธิข้องบริษััทท่�ลงท่น

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�

มูลค่าย่ติธรรมข้องเงินให้สินเช่�อซ่ึ่�งใช้อัตราด้อกเบ่�ยลอยตัวกำาหนด้โด้ยประมาณตามมูลค่าตามบัญช่

มูลค่าย่ติธรรมข้องเงินให้สินเช่�อซ่ึ่�งใช้อัตราด้อกเบ่�ยคงท่�และไม่ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตหร่อ 
ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตคำานวณจ้ากมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องกระแสเงินสด้คิด้ลด้ด้้วยอัตราด้อกเบ่�ย
ท่�แท้จ้ริงข้องเงินให้สินเช่�อ (2562: มูลค่าย่ติธรรมข้องเงินให้สินเช่�อซ่ึ่�งใช้อัตราด้อกเบ่�ยคงท่�และจั้ด้ชั�นปกติหร่อกล่าวถ่ึงเป็นพิเศษั
คำานวณจ้ากมูลค่าปัจ้จ่้บันข้องกระแสเงินสด้คิด้ลด้ด้้วยอัตราด้อกเบ่�ยตามสัญญาข้องเงินให้สินเช่�อ)

มูลค่าย่ติธรรมข้องเงินให้สินเช่�อท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต (2562: ด้้อยค่ณภาพ) ท่� ม่อัตราด้อกเบ่�ยคงท่�กำาหนด้โด้ยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญช่
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เงินรับฝาก

เงินรับฝาก ค่อ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจ้ำาหร่อบัตรเงินฝาก โด้ยเงินรับฝากส่วนใหญ่ม่ระยะเวลา 
ครบกำาหนด้ระยะสั� นหร่อเม่�อทวงถึาม และม่อัตราด้อกเบ่�ยท่� ผู้บริหารประเมินแล้วว่าอัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงข้องเงินรับฝาก 
ม่ความเท่ยบเค่ยงกับอัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงในตลาด้ ดั้งนั� นมูลค่าตามบัญช่ข้องเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน  
และเงินฝากประจ้ำา หร่อบัตรเงินฝากท่� ม่ระยะเวลาครบกำาหนด้ไม่เกิน 1 ปี จ่้งเท่ยบเค่ยงมูลค่าย่ติธรรมโด้ยประมาณ และสำ าหรับ
เงินฝากประจ้ำาหร่อบัตรเงินฝากท่� ม่ระยะเวลาครบกำาหนด้เกินกว่า 1 ปี มูลค่าย่ติธรรมคำานวณโด้ยใช้วิธ่กระแสเงินสด้คิด้ลด้ 
โด้ยใช้อัตราด้อกเบ่�ยท่�แท้จ้ริงในปัจ้จ่้บันข้องเงินฝากประจ้ำาท่� ม่อาย่ครบกำาหนด้ชำาระท่� ใกล้เค่ยงกัน

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึาม

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึามเป็นหน่� สินประเภทเม่�อทวงถึาม ดั้งนั�นมูลค่าตามบัญช่จ่้งเท่ยบเค่ยงมูลค่าย่ติธรรมโด้ยประมาณ

เคร่�องม่อทางการเงินอ่�น

มูลค่าย่ติธรรมข้องเคร่�องม่อทางการเงินอ่�นกำาหนด้โด้ยประมาณแสด้งตามมูลค่าตามบัญช่ในงบแสด้งฐานะการเงิน

8.
กัารดิำารงเงินกัองท้น

วัตถ่ึประสงค์ข้องธนาคารในการบริหารท่นนั� นเพ่�อด้ำารงไว้ซ่ึ่�งความสามารถึในการด้ำาเนินงานอย่างต่อเน่� องข้องธนาคาร 
เพ่�อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถ่ึอห้่นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่� ม่ส่วนได้้เส่ยอ่� น และเพ่�อด้ำารงไว้ซ่ึ่�งโครงสร้างข้องท่นท่� เหมาะสม 
เพ่�อลด้ต้นท่นทางการเงินข้องท่น

ในการด้ำารงไว้หร่อปรับโครงสร้างข้องท่น ธนาคารอาจ้ปรับนโยบายจ่้ายเงินปันผลให้กับผู้ถ่ึอห้่น การค่นท่นให้แก่  ผู้ถ่ึอห้่น 
การออกห้่นใหม่หร่อการข้ายทรัพย์สินเพ่�อลด้ภาระหน่�

ธนาคารม่การด้ำารงเงินกองท่นตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธ่รกิจ้สถึาบันการเงิน พ.ศ. 2551 องค์ประกอบข้องเงินกองท่น
ตามรายงานการกำากับแบบเฉพาะธนาคาร ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ้ำาแนกได้้ดั้งน่�
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งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

(พันบาท)

เงินกัองท้นช้ันที�  1

   ท่นชำาระแล้ว 5,000,000 5,000,000

   ใบสำ าคัญแสด้งสิทธิท่�จ้ะซ่ึ่�อห้่น 34,906 34,906

   ท่นสำ ารองตามกฎหมาย 170,821 100,843

   กำาไรส่ทธิคงเหล่อหลังจ้ากการจั้ด้สรร 2,436,827 1,401,956

   สำ ารองอ่�น 3,154 1,302

   รายการหักจ้ากเงินกองท่นชั�นท่�  1 ท่� เป็นส่วนข้องเจ้้าข้อง (409,796) (423,508)

รวมเงินกัองท้นช้ันที�  1 7,235,912 6,115,499

เงินกัองท้นช้ันที�  2

   เงินสำ ารองทั�วไป 621,946 478,205

รวมเงินกัองท้นช้ันที�  2 621,946 478,205

รวมเงินกัองท้น 7,857,858 6,593,704

รวมสินทรัพื่ย์เสี� ยง 59,469,263 45,979,586

ขั้�นตำ�าตามท่�
ธปท. กำาหนด้ 2563 2562

(ร้อยละ)

อัตราส่วนเงินกองท่นต่อสินทรัพย์เส่� ยง 11.00 13.21 14.34

อัตราส่วนเงินกองท่นชั�นท่�  1 ต่อสินทรัพย์เส่� ยง 8.50 12.17 13.30

อัตราส่วนเงินกองท่นชั�นท่�  1 ท่� เป็นส่วนข้องเจ้้าข้อง
   ต่อสินทรัพย์เส่� ยง 7.00 12.17 13.30

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารไม่ม่เงินกองท่นส่วนเพิ�มเพ่�อรองรับการให้สินเช่�อแก่กล่่มลูกหน่� รายใหญ่ 

ธนาคารจ้ะทำาการเปิด้เผยข้้อมูลการด้ำารงเงินกองท่นและข้้อมูลความเส่� ยงข้องธนาคาร ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 ไว้ในเว็บไซึ่ต์
ข้องธนาคารท่�  www.tcrbank.com  ภายในเด่้อนเมษัายน 2564
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กัารบริหุ้ารจัำดิกัารเงินกัองท้น

วัตถ่ึประสงค์ข้องธนาคารในการบริหารจั้ด้การเงินกองท่น ค่อ การด้ำารงไว้ซ่ึ่�งความสามารถึในการด้ำาเนินงานอย่างต่อเน่�องและ
การด้ำารงเงินกองท่นตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติธ่รกิจ้สถึาบันการเงิน พ.ศ. 2551

9.
กัารจัำดิปีระเภทสินทรัพื่ย์ทางกัารเงินและหุ้น้ีสินทางกัารเงิน

งบกัารเงินรวม

2563

เคร่�องม่อทางการเงิน 
ท่� วัด้มูลค่าด้้วย 
มูลค่าย่ติธรรม

 ผ่านกำาไรข้าด้ท่น
 เบ็ด้เสร็จ้อ่�น

เงินลงท่นในตราสารท่น
ท่�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่า
ด้้วยมูลค่าย่ติธรรม

 ผ่านกำาไรข้าด้ท่น
 เบ็ด้เสร็จ้อ่�น

เคร่�องม่อ
ทางการเงิน 

ท่� วัด้มูลค่า
ด้้วยราคาท่น

ตัด้จ้ำาหน่าย รวม

(พันบาท)

 สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

เงินสด้ - - 521,068 521,068

รายการระหว่างธนาคารและ

   ตลาด้เงินส่ทธิ - - 7,521,365 7,521,365

เงินลงท่นส่ทธิ

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ้ 3,460,722 - - 3,460,722

   ตราสารท่นท่� ไม่อยู่ในความต้องการ

      ข้องตลาด้ในประเทศ - 2,558 - 2,558

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ย

   ค้างรับส่ทธิ - - 66,822,686 66,822,686

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น - - 347,172 347,172

รวม 3,460,722 2,558 75,212,291 78,675,571

หุ้น้ีสินทางกัารเงิน

เงินรับฝาก - - 64,510,062 64,510,062

รายการระหว่างธนาคารและ

   ตลาด้เงิน

- - 5,675,614 5,675,614

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึาม - - 63,288 63,288

หน่� สินทางการเงินอ่�น - - 1,079,330 1,079,330

รวม - - 71,328,294 71,328,294
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งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

เคร่�องม่อทางการเงิน 
ท่� วัด้มูลค่าด้้วย 
มูลค่าย่ติธรรม

 ผ่านกำาไรข้าด้ท่น
 เบ็ด้เสร็จ้อ่�น

เงินลงท่นในตราสารท่น
ท่�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่า
ด้้วยมูลค่าย่ติธรรม

 ผ่านกำาไรข้าด้ท่น
 เบ็ด้เสร็จ้อ่�น

เคร่�องม่อ
ทางการเงิน 

ท่� วัด้มูลค่า
ด้้วยราคาท่น

ตัด้จ้ำาหน่าย รวม

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

เงินสด้ - - 521,068 521,068

รายการระหว่างธนาคารและ

   ตลาด้เงินส่ทธิ - - 7,521,365 7,521,365

เงินลงท่นส่ทธิ

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ้ 3,460,722 - - 3,460,722

   ตราสารท่นท่� ไม่อยู่ในความต้องการ

      ข้องตลาด้ในประเทศ - 2,558 - 2,558

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ย

   ค้างรับส่ทธิ - - 66,822,686 66,822,686

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น - - 352,317 352,317

รวม 3,460,722 2,558 75,217,436 78,680,716

หุ้น้ีสินทางกัารเงิน

เงินรับฝาก - - 64,626,468 64,626,468

รายการระหว่างธนาคารและ

   ตลาด้เงิน - - 5,675,614 5,675,614

หน่� สินจ่้ายค่นเม่�อทวงถึาม - - 63,288 63,288

หน่� สินทางการเงินอ่�น - - 1,068,366 1,068,366

รวม - - 71,433,736 71,433,736
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10.
รายกัารระหุ้ว่างธนาคารและตลาดิเงินส้ทธิ (สินทรัพื่ย์)

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

(พันบาท)

ในปีระเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,401,267 990,393

ธนาคารพาณิชย์ 3,719,936 2,623,844

สถึาบันการเงินเฉพาะกิจ้ 2,400,000 800,000

รวม 7,521,203 4,414,237

บวก ด้อกเบ่�ยค้างรับและรายได้้ด้อกเบ่�ยท่� ยังไม่ถ่ึงกำาหนด้ชำาระ 162 1,370

รวมในปีระเทศ 7,521,365 4,415,607

11.
เงินลงท้นส้ทธิ

11.1 จำำาแนกัตามปีระเภทข้องเงินลงท้น

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

(พันบาท)

เงินลงท้นในตราสารหุ้น้ีที� วัดิม้ลค่าดิ�วยม้ลค่าย้ติธรรม
   ผู่้านกัำาไรข้าดิท้นเบ็ดิเสร็จำอื�น

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ้ 3,460,722

รวม 3,460,722

ค่าเผืู้�อผู้ลข้าดิท้นดิ�านเครดิิตที�คาดิว่าจำะเกิัดิข้้้น (40,505)

เงินลงท้นในตราสารท้นที�กัำาหุ้นดิใหุ้� วัดิม้ลค่าดิ�วยม้ลค่าย้ติธรรม
   ผู่้านกัำาไรข้าดิท้นเบ็ดิเสร็จำอื�น

ตราสารท่นท่� ไม่อยู่ในความต้องการข้องตลาด้ในประเทศ 2,558

รวม 2,558

รวมเงินลงท้นส้ทธิ 3,463,280
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งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

(พันบาท)

เงินลงท้นเผืู้�อข้าย - ม้ลค่าย้ติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ้ 1,391,048

ตราสารหน่�ภาคเอกชน 300,472

รวม 1,691,520

เงินลงท้นทั�วไปี - ราคาท้น

ตราสารท่นท่� ไม่อยู่ในความต้องการข้องตลาด้ในประเทศ 2,083

รวม 2,083

รวมเงินลงท้น 1,693,603

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 กล่่มธนาคารม่เงินลงท่นในตราสารหน่� ในบริษััทท่� ม่ปัญหาในการชำาระหน่�หร่อผิด้นัด้ชำาระหน่�  รายหน่�ง
มูลค่าเงินลงท่นตามมูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นจ้ำานวน 40.47 ล้านบาท ซ่ึ่�งได้้สำ ารองค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น
ไว้เต็มจ้ำานวนแล้ว

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กล่่มธนาคารม่เงินลงท่นในหลักทรัพย์บางส่วนได้้นำาไปวางเป็นหลักประกันซ่ึ่�งอธิบาย 
ในหมายเหต่ข้้อ 28

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กล่่มธนาคารไม่ม่เงินลงท่นในกิจ้การท่�กล่่มธนาคารถ่ึอห้่นตั�งแต่ร้อยละ 10 ข่้�นไปข้อง 
ท่นชำาระแล้วข้องกิจ้การ

11.2 ส่วนเกิันท้นจำากักัารเปีลี�ยนแปีลงม้ลค่าเงินลงท้นเผืู้�อข้าย

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2562 ส่วนเกินท่นจ้ากการเปล่�ยนแปลงมูลค่าเงินลงท่นม่ดั้งต่อไปน่�

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

(พันบาท)

ตราสารหุ้น้ี

ส่วนเกินท่นจ้ากการเปล่�ยนแปลงมูลค่าเงินลงท่น 1,537

ส่วนเกินท่นจ้ากการโอนเปล่�ยนประเภทเงินลงท่น 90

ส่วนเกิันท้นจำากักัารเปีลี�ยนแปีลงม้ลค่าเงินลงท้นส้ทธิ 1,627

หัก ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่ (325)

ส้ทธิ 1,302
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11.3 จำำาแนกัตามระยะเวลาคงเหุ้ลือข้องตราสารหุ้น้ี

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

ระยะเวลาคงเหล่อ

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 

1 ปี ถ่ึง 5 ปี รวม

(พันบาท)

เงินลงท้นเผืู้�อข้าย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ้ 1,334,873 55,078 1,389,951

ตราสารหน่�ภาคเอกชน 290,032 10,000 300,032

รวม 1,624,905 65,078 1,689,983

บวก ค่าเผ่�อการปรับมูลค่า 1,116 421 1,537

รวม 1,626,021 65,499 1,691,520

12.
เงินลงท้นในบริษัีทย่อยส้ทธิ

งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

บริษััท ประเภทธ่รกิจ้

ประเภท 
หลักทรัพย์
ท่�ลงท่น

สัด้ส่วนการถ่ึอ
ห้่นสามัญ ราคาท่น

เงินปันผลรับ
สำ าหรับปีสิ� นส่ด้

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัีทย่อย

บริษััท ไทยไมโคร 
   ดิ้จิ้ทัล โซึ่ลูชั�นส์ จ้ำากัด้

การให้บริการชำาระเงิน 
   ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   และการให้บริการ 
   เงินอิเล็กทรอนิกส์

ห้่นสามัญ

100.00 100.00 150,000 150,000 - -

รวม 150,000 150,000 - -
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13.
เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีและดิอกัเบ้ียค�างรับส้ทธิ

13.1 จำำาแนกัตามปีระเภทเงินใหุ้� สินเชื�อ

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

(พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญช่ 247,994

เงินให้กู้ย่ม 66,573,528

ตั�วเงิน 450,804

ลูกหน่�ตามสัญญาเช่าซ่ึ่�อ 1,626,039

รวมเงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ี 68,898,365

บวก ด้อกเบ่�ยค้างรับและรายได้้ด้อกเบ่�ยท่� ยังไม่ถ่ึงกำาหนด้ชำาระ 1,468,697

รวมเงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีและดิอกัเบ้ียค�างรับและรายไดิ�ดิอกัเบ้ียที� ยังไม่ถ้ืงกัำาหุ้นดิชำาระ 70,367,062

หัก ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น (3,544,376)

รวมเงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีและดิอกัเบ้ียค�างรับส้ทธิ 66,822,686

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

(พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญช่ 268,988

เงินให้กู้ย่ม 47,805,380

ตั�วเงิน 1,211,098

ลูกหน่�ตามสัญญาเช่าซ่ึ่�อ 1,630,676

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� ส่ทธิจ้ากรายได้้รอตัด้บัญช่ 50,916,142

บวก ด้อกเบ่�ยค้างรับ 283,999

รวมเงินใหุ้� สินเชื�อส้ทธิจำากัรายไดิ�รอตัดิบัญชีบวกัดิอกัเบ้ียค�างรับ 51,200,141

หัก  ค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญ

 - เงินสำ ารองขั้�นตำ�าตามเกณฑ์์ ธปท. (1,429,983)

 - เงินสำ ารองส่วนเกิน (1,040,981)

หัก ค่าเผ่�อการปรับมูลค่าจ้ากการปรับโครงสร้างหน่� (241,326)

เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีและดิอกัเบ้ียค�างรับส้ทธิ 48,487,851
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13.2 จำำาแนกัตามถิื�นที�อย่้ข้องล้กัหุ้น้ี

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

(พันบาท)

เงินบาท

ในประเทศ 68,898,365 50,916,142

รวม* 68,898,365 50,916,142

* ยอด้รวมเงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�  (2562: ยอด้รวมเงินให้สินเช่�อส่ทธิจ้ากรายได้้รอตัด้บัญช่)

13.3 จำำาแนกัตามปีระเภทกัารจัำดิช้ัน

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

(พันบาท)

เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีและดิอกัเบ้ียค�างรับและรายไดิ�ดิอกัเบ้ียที� ยังไม่ถ้ืงกัำาหุ้นดิชำาระ

สินทรัพย์ทางการเงินท่� ไม่ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำ าคัญข้องความเส่� ยงด้้านเครดิ้ต (Performing) 64,492,941

สินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การเพิ�มข่้�นอย่างม่นัยสำาคัญข้องความเส่�ยงด้้านเครดิ้ต  (Under-performing) 3,862,259

สินทรัพย์ทางการเงินท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ต (Non-performing) 2,011,862

รวม 70,367,062

165รายงานประจำำาปี 2563



งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

เงินให้สินเช่�อ 
แก่ลูกหน่�และ

ด้อกเบ่�ยค้างรับ

ยอด้ส่ทธิท่� ใช้ ใน
การตั�งค่าเผ่�อ

หน่�สงสัยจ้ะสูญ
อัตราขั้�นตำ�าตาม

เกณฑ์์ ธปท.
ค่าเผ่�อหน่�

สงสัยจ้ะสูญ

(พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)

เงินสำ ารองขั้�นตำ�าตามเกณฑ์์ ธปท.

จั้ด้ชั�นปกติ 45,258,755 17,356,232 1 170,277

จั้ด้ชั�นกล่าวถ่ึงเป็นพิเศษั 3,451,118 817,073 2 12,169

จั้ด้ชั�นตำ�ากว่ามาตรฐาน 760,571 486,490 100 475,478

จั้ด้ชั�นสงสัย 771,065 402,490 100 389,441

จั้ด้ชั�นสงสัยจ้ะสูญ 958,632 398,690 100 382,618

รวม* 51,200,141 19,460,975 1,429,983

เงินสำ ารองส่วนเกิน 1,040,981

รวม 2,470,964

* เงินให้สินเช่�อส่ทธิจ้ากรายได้้รอตัด้บัญช่บวกด้อกเบ่�ยค้างรับ

13.4 เงินใหุ้� สินเชื�อดิ�อยค้ณภาพื่ 

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กล่่มธนาคารม่เงินให้สินเช่�อจั้ด้ชั�นท่� ม่การด้้อยค่าด้้านเครดิ้ตตาม TFRS 9 และเงิน 
ให้สินเช่�อด้้อยค่ณภาพ ซ่ึ่�งประกอบด้้วยเงินให้สินเช่�อจั้ด้ชั�นตำ�ากว่ามาตรฐาน ชั�นสงสัยและชั�นสงสัยจ้ะสูญ ซ่ึ่�งเป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โด้ยสร่ปได้้ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

เงินใหุ้� สินเชื�อดิ�อยค้ณภาพื่ส้ทธิ (เงินต�นส้ทธิจำากัค่าเผืู้�อผู้ลข้าดิท้นดิ�านเครดิิต 

    ที�คาดิว่าจำะเกิัดิข้้้นหุ้รือค่าเผืู้�อหุ้น้ีสงสัยจำะส้ญ)

เงินให้สินเช่�อด้้อยค่ณภาพส่ทธิค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น 

    หร่อค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญข้องเงินให้สินเช่�อด้้อยค่ณภาพ (พันบาท) 1,132,622 1,242,731

เงินให้สินเช่�อรวมส่ทธิค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น 

    หร่อค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญข้องเงินให้สินเช่�อด้้อยค่ณภาพ (พันบาท) 68,151,170 49,668,605

อัตราร้อยละข้องเงินให้สินเช่�อด้้อยค่ณภาพส่ทธิ (ร้อยละ)   1.66 2.50
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งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

เงินใหุ้� สินเชื�อดิ�อยค้ณภาพื่ (เงินต�น)

เงินให้สินเช่�อด้้อยค่ณภาพ (พันบาท) 1,879,817 2,490,268

เงินให้สินเช่�อรวม (พันบาท) 68,898,365 50,916,142

อัตราร้อยละข้องเงินให้สินเช่�อด้้อยค่ณภาพ (ร้อยละ) 2.73 4.89

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2562 ธนาคารม่เงินให้สินเช่�อด้้อยค่ณภาพจ้ำานวน 2,490.27 ล้านบาท ท่�ธนาคารระงับการรับรู้รายได้้

ในระหว่างปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2563 ธนาคารได้้ โอนข้ายเงินให้สินเช่�อบางส่วนให้กับบ่คคลภายนอกในราคารวมทั�งสิ� น 
48.84 ล้านบาท (2562: 503.79 ล้านบาท) ธนาคารได้้รับชำาระเงินแล้วบางส่วนจ้ำานวน 27.38 ล้านบาท (2562: 503.79                    
ล้านบาท)

13.5 เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีที� มีกัารเปีลี�ยนแปีลงเงื�อนไข้และกัารปีรับโครงสร�างหุ้น้ี

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

(พันบาท)

เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัหุ้น้ีที� มีกัารเปีลี�ยนแปีลงเงื�อนไข้ต้ังแต่กัารรับร้�รายกัารเมื�อเริ�มแรกั

มูลค่าตามบัญช่ขั้�นต้นข้องเงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� ท่� ม่การเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้

โด้ยค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นได้้เปล่�ยนเป็นจ้ำานวนเท่ากับผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น

ใน 12 เด่้อนข้้างหน้า จ้ากค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นเคยวัด้มูลค่าด้้วยจ้ำานวนเงินเท่ากับผลข้าด้ท่น

ด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นตลอด้อาย่ 100,913

ในระหว่างปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2563 กล่่มธนาคารไม่ม่เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� ท่� ม่การเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้ในระหว่างปี  
เว้นแต่เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� ท่� ม่การเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้ ภายใต้แนวทางในการให้ความช่วยเหล่อลูกหน่� ตามท่� ได้้อธิบาย 
ในหมายเหต่ข้้อ 5 ไม่ม่กำาไรหร่อข้าด้ท่นจ้ากการเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้ในกล่่มลูกหน่� เหล่าน่�

รายละเอ่ยด้ข้องลูกหน่� ท่�ปรับโครงสร้างหน่�  ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2562 เปร่ยบเท่ยบกับลูกหน่� ท่� ม่อยู่ในงบการเงิน ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

จ้ำานวนลูกหน่�

ยอด้คงเหล่อ
หลังการปรับ

 โครงสร้างหน่�

(ราย) (พันบาท)

ลูกหน่� ท่�ปรับโครงสร้างหน่� 3,252 7,210,713
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รายละเอ่ยด้ข้องลูกหน่� ท่�ปรับโครงสร้างหน่� ในระหว่างปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2562 ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2562

รูปแบบการปรับโครงสร้างหน่� ท่� ม่ปัญหา จ้ำานวนลูกหน่�

ยอด้คงเหล่อ
 ก่อนการปรับ
 โครงสร้างหน่�

ยอด้คงเหล่อ
 หลังการปรับ

 โครงสร้างหน่�

(ราย) (พันบาท)

การเปล่�ยนแปลงเง่�อนไข้การชำาระหน่� 573 1,243,569 1,234,664

รวม 573 1,243,569 1,234,664

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2562 การปรับโครงสร้างหน่� ข้้างต้น ม่อาย่สัญญาถัึวเฉล่�ย 8.42 ปี 

สำ าหรับปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2562 กล่่มธนาคารรับรู้ข้าด้ท่นจ้ากการปรับโครงสร้างหน่�จ้ำานวน 8.91 ล้านบาท ในกำาไร
หร่อข้าด้ท่นรวมและกำาไรหร่อข้าด้ท่นเฉพาะธนาคาร กล่่มธนาคารยังได้้รับรู้รายได้้ด้อกเบ่�ยจ้ากลูกหน่� ท่�ปรับโครงสร้างหน่�  
เป็นจ้ำานวนเงิน 432.88 ล้านบาท ในกำาไรหร่อข้าด้ท่นรวมและกำาไรหร่อข้าด้ท่นเฉพาะธนาคาร

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2562 ยอด้คงเหล่อข้องลูกหน่� ท่� ม่การปรับโครงสร้างหน่� แล้ว ม่การจั้ด้ชั�นดั้งต่อไปน่�

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

(พันบาท)

จั้ด้ชั�นปกติ 3,854,961

จั้ด้ชั�นกล่าวถ่ึงเป็นพิเศษั 2,395,234

จั้ด้ชั�นตำ�ากว่ามาตรฐาน 326,745

จั้ด้ชั�นสงสัย 357,425

จั้ด้ชั�นสงสัยจ้ะสูญ 276,348

รวม 7,210,713
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งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

ส่วนท่� ถ่ึงกำาหนด้
 ชำาระภายใน 1 ปี

ส่วนท่� ถ่ึงกำาหนด้
 ชำาระเกิน 1 ปี
 แต่ไม่เกิน 5 ปี

ส่วนท่� ถ่ึงกำาหนด้
 ชำาระเกิน 5 ปี รวม

(พันบาท)

ลูกหน่�ตามสัญญาเช่าซ่ึ่�อ 680,422 938,455 11,799 1,630,676

หัก  รายได้้ทางการเงินรอการรับรู้ - - - -

มูลค่าปัจ้จ่้บันข้องจ้ำานวนเงินขั้�นตำ�า

   ท่� ลูกหน่� ต้องจ่้ายตามสัญญาเช่า 680,422 938,455 11,799 1,630,676

หัก ค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญ (64,801)

ล้กัหุ้น้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส้ทธิ 1,565,875

13.7 ค่าเผืู้�อกัารปีรับม้ลค่าจำากักัารปีรับโครงสร�างหุ้น้ี

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

(พันบาท)

ณ วันท่�  1 มกราคม 254,542

เพิ�มข่้�นระหว่างปี 8,905

กลับรายการค่าเผ่�อการปรับมูลค่าจ้ากการปรับโครงสร้างหน่�ข้องลูกหน่� ท่� โอนข้าย (22,121)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 241,326

170 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



14.
ค่าเผืู้� อผู้ลข้าดิท้นดิ�านเครดิิตที� คาดิว่าจำะเกิัดิข้้นและค่าเผืู้� อหุ้น้ีสงสัยจำะส้ญ

ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 ท่� ไม่ม่การเพิ�มข่้�น
 อย่างม่นัยสำ าคัญ

 ข้องความเส่� ยง
 ด้้านเครดิ้ต

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 ท่� ม่การเพิ�มข่้�น
 อย่างม่นัยสำ าคัญ

 ข้องความเส่� ยง
 ด้้านเครดิ้ต

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 ท่� ม่การด้้อยค่า
 ด้้านเครดิ้ต รวม

(พันบาท)

เงินลงท่นในตราสารหน่� 35 - 40,470 40,505

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ยค้างรับ 1,670,154 1,127,027 747,195 3,544,376

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น 44 461 4,078 4,583

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่�อและ

   สัญญาคำ�าประกันทางการเงิน - - 19,178 19,178

รวม 1,670,233 1,127,488 810,921 3,608,642
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รายการเคล่�อนไหวข้องค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นระหว่างปีสำ าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน สร่ปได้้ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 ท่� ไม่ม่การเพิ�มข่้�น
 อย่างม่นัยสำ าคัญ

 ข้องความเส่� ยง
 ด้้านเครดิ้ต

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 ท่� ม่การเพิ�มข่้�น
 อย่างม่นัยสำ าคัญ

 ข้องความเส่� ยง
 ด้้านเครดิ้ต

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 ท่� ม่การด้้อยค่า
 ด้้านเครดิ้ต รวม

(พันบาท)

เงินลงท้นในตราสารหุ้น้ี

ณ วันท่�  1 มกราคม - ปรับปร่งใหม่ (ดู้หมายเหต่ 3) 1,070 - - 1,070

การเปล่�ยนแปลงท่� เกิด้จ้ากการเปล่�ยนการจั้ด้ชั�น (16) - 16 -

การเปล่�ยนแปลงท่� เกิด้จ้ากการวัด้มูลค่าใหม่ข้อง 

   ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น (1,019) - 40,454 39,435

ณ วันที�  31 ธันวาคม 35 - 40,470 40,505

เงินใหุ้� สินเชื�อแก่ัล้กัค�าและดิอกัเบ้ียค�างรับ                                                                                                                     

ณ วันท่�  1 มกราคม - ปรับปร่งใหม่ (ดู้หมายเหต่ 3) 1,271,428 505,292 939,775 2,716,495

การเปล่�ยนแปลงท่� เกิด้จ้ากการเปล่�ยนการจั้ด้ชั�น 30,075 (120,416) 90,341 -

การเปล่�ยนแปลงท่� เกิด้จ้ากการวัด้มูลค่าใหม่ค่าข้อง 

   ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น (489,614) 491,190 469,515 471,091

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่� ซ่ึ่�อหร่อได้้มา 858,265 250,961 88,540 1,197,766

ส่วนท่� ตัด้ออกจ้ากบัญช่ - - (840,976) (840,976)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 1,670,154 1,127,027 747,195 3,544,376

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงินอื�น

ณ วันท่�  1 มกราคม - ปรับปร่งใหม่ (ดู้หมายเหต่ 3) 64 808 8,411 9,283

การเปล่�ยนแปลงท่� เกิด้จ้ากการเปล่�ยนการจั้ด้ชั�น 98 30 (128) -

การเปล่�ยนแปลงท่� เกิด้จ้ากการวัด้มูลค่าใหม่ข้อง 

   ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น (145) (783) 1,396 468

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่� ซ่ึ่�อหร่อได้้มา 27 406 211 644

ส่วนท่� ตัด้ออกจ้ากบัญช่ - - (5,812) (5,812)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 44 461 4,078 4,583
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งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 ท่� ไม่ม่การเพิ�มข่้�น
 อย่างม่นัยสำ าคัญ

 ข้องความเส่� ยง
 ด้้านเครดิ้ต

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 ท่� ม่การเพิ�มข่้�น
 อย่างม่นัยสำ าคัญ

 ข้องความเส่� ยง
 ด้้านเครดิ้ต

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 ท่� ม่การด้้อยค่า
 ด้้านเครดิ้ต รวม

(พันบาท)

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่�อและ

  สัญญาคำ�าประกันทางการเงิน

ณ วันท่�  1 มกราคม - ปรับปร่งใหม่ (ดู้หมายเหต่ 3) 118 - - 118

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่� ซ่ึ่�อหร่อได้้มา - - 19,178 19,178

ส่วนท่� ตัด้ออกจ้ากบัญช่ (118) - - (118)

ณ วันที�  31 ธันวาคม - - 19,178 19,178

รายการเคล่�อนไหวข้องค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญระหว่างปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2562 สร่ปได้้ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2562

เงินสำ ารองขั้�นตำ�าตามเกณฑ์์ ธปท.

ปกติ
กล่าวถ่ึง

 เป็นพิเศษั
ตำ�ากว่า

 มาตรฐาน สงสัย สงสัยจ้ะสูญ
เงินสำ ารอง

 ส่วนเกิน รวม

(พันบาท)

ณ วันท่�  1 มกราคม 123,572 12,249 350,301 431,923 508,764 697,981 2,124,790

หน่�สงสัยจ้ะสูญ 46,828 (80) 203,616 302,100 336,694 343,000 1,232,158

หน่� สูญตัด้บัญช่ (123) - (42,643) (179,183) (14,730) - (236,679)

หน่�สงสัยจ้ะสูญส่วนข้อง
   ลูกหน่� ท่� โอนข้าย - - (35,796) (165,399) (448,110) - (649,305)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 170,277 12,169 475,478 389,441 382,618 1,040,981 2,470,964
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15.
ทรัพื่ย์สินรอกัารข้ายส้ทธิ

ในระหว่างปี  2563 และ 2562 การเปล่�ยนแปลงข้องทรัพย์สินรอการข้ายส่ทธิ ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

ณ วันท่�  
1 มกราคม 

2563 เพิ�มข่้�น จ้ำาหน่าย

ณ วันท่�  
31 ธันวาคม

 2563

(พันบาท)

ทรัพย์สินรอการข้ายท่� ได้้จ้ากการชำาระหน่�

-  อสังหาริมทรัพย์ 151,405 13,040 (6,459) 157,986

-  สังหาริมทรัพย์ 7,112 30,137 (37,249) -

รวม 158,517 43,177 (43,708) 157,986

หัก ค่าเผ่�อข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่า (180) (1,310) - (1,490)

ส้ทธิ 158,337 41,867 (43,708) 156,496

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

ณ วันท่�  
1 มกราคม 

2562 เพิ�มข่้�น จ้ำาหน่าย

ณ วันท่�  
31 ธันวาคม

 2562

(พันบาท)

ทรัพย์สินรอการข้ายท่� ได้้จ้ากการชำาระหน่�

-  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 ค่าเผ่�อข้าด้ท่นจ้ากการด้้อยค่า (180) - - (180)

ส้ทธิ 66,801 160,304 (68,768) 158,337

174 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



มูลค่าข้องทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ท่� ได้้จ้ากการชำาระหน่� ท่� แยกประเมินราคาโด้ยผู้ประเมินภายนอกและภายใน  
ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

(พันบาท)

ทรัพย์สินท่� ได้้จ้ากการชำาระหน่�

อสังหาริมทรัพย์

-   ประเมินราคาโด้ยผู้ประเมินภายนอก 128,575 121,993

-   ประเมินราคาโด้ยผู้ประเมินภายใน 29,411 29,412

รวม 157,986 151,405

16.
อาคารและอ้ปีกัรณ์ส้ทธิ

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 การเปล่�ยนแปลงข้องอาคารและอ่ปกรณ์สร่ปได้้ดั้งน่�

งบกัารเงินรวม

อาคาร
ส่วนปรับปร่ง

 อาคารเช่า

เคร่�องตกแต่ง
และเคร่�องใช้

 สำ านักงาน
คอมพิวเตอร์
 และอ่ปกรณ์

สินทรัพย์
 สิทธิการใช้ อ่�น ๆ รวม

(พันบาท)

ราคาท้น

ณ วันท่�  1 มกราคม 2562 66,090 222,665 188,668 171,450 - 8,326 657,199

เพิ�มข่้�น - 64,110 32,041 27,181 - 7,093 130,425

โอนเข้้า (โอนออก) - 13,424 1,701 - - (15,125) -

จ้ำาหน่าย - - (65) - - - (65)

ตัด้จ้ำาหน่าย - (327) (7,564) (3,486) - - (11,377)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 66,090 299,872 214,781 195,145 - 294 776,182

ผลกระทบจ้ากการเปล่�ยนแปลง
   นโยบายการบัญช่ - - - - 707,648 - 707,648

ณ วันที�  1 มกัราคม 2563 66,090 299,872 214,781 195,145 707,648 294 1,483,830

เพิ�มข่้�น - 10,109 14,478 24,826 395,716 13,036 458,165

โอนเข้้า (โอนออก) - 12,940 64 4,610 - (13,004) 4,610

จ้ำาหน่าย - (536) (5,522) (1,092) - - (7,150)

ตัด้จ้ำาหน่าย - (8,340) (3,044) (2,122) (166,914) - (180,420)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 66,090 314,045 220,757 221,367 936,450 326 1,759,035
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งบกัารเงินรวม

อาคาร
ส่วนปรับปร่ง

 อาคารเช่า

เคร่�องตกแต่ง
และเคร่�องใช้

 สำ านักงาน
คอมพิวเตอร์
 และอ่ปกรณ์

สินทรัพย์
 สิทธิการใช้ อ่�น ๆ รวม

(พันบาท)

ค่าเสื� อมราคาสะสม

ณ วันท่�  1 มกราคม 2562 (4,498) (80,997) (130,251) (121,401) - (1) (337,148)

ค่าเส่� อมราคาระหว่างปี (2,642) (35,974) (25,220) (20,053) - - (83,889)

จ้ำาหน่าย - - 65 - - - 65

ตัด้จ้ำาหน่าย - 221 7,216 3,476 - - 10,913

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ
   1 มกัราคม 2563 (7,140) (116,750) (148,190) (137,978) - (1) (410,059)

ค่าเส่� อมราคาระหว่างปี (2,648) (68,943) (23,304) (22,106) (144,205) - (261,206)

จ้ำาหน่าย - 537 5,279 1,070 - - 6,886

ตัด้จ้ำาหน่าย - 8,141 3,042 2,121 18,520 - 31,824

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 (9,788) (177,015) (163,173) (156,893) (125,685) (1) (632,555)

ม้ลค่าส้ทธิทางบัญชี

ณ วันที�  1 มกัราคม 2562 61,592 141,668 58,417 50,049 - 8,325 320,051

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562  58,950 183,122 66,591 57,167 - 293 366,123

ณ วันที�  1 มกัราคม 2563 58,950 183,122 66,591 57,167 707,648 293 1,073,771

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 56,302 137,030 57,584 64,474 810,765 325 1,126,480
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งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

อาคาร
ส่วนปรับปร่ง

 อาคารเช่า

เคร่�องตกแต่ง
และเคร่�องใช้

 สำ านักงาน
คอมพิวเตอร์
 และอ่ปกรณ์

สินทรัพย์
 สิทธิการใช้ อ่�น ๆ รวม

(พันบาท)

ราคาท้น

ณ วันท่�  1 มกราคม 2562 66,090 222,665 188,668 171,450 - 8,326 657,199

เพิ�มข่้�น - 64,110 31,984 26,933 - 7,093 130,120

โอนเข้้า (โอนออก) - 13,424 1,701 - - (15,125) -

จ้ำาหน่าย - - (65) - - - (65)

ตัด้จ้ำาหน่าย - (327) (7,564) (3,486) - - (11,377)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 66,090 299,872 214,724 194,897 - 294 775,877

ผลกระทบจ้ากการเปล่�ยนแปลง
   นโยบายการบัญช่ - - - - 707,648 - 707,648

ณ วันที�  1 มกัราคม 2563 66,090 299,872 214,724 194,897 707,648 294 1,483,525

เพิ�มข่้�น - 10,109 14,453 24,699 395,716 13,036 458,013

โอนเข้้า (โอนออก) - 12,940 64 4,610 - (13,004) 4,610

จ้ำาหน่าย - (536) (5,522) (1,092) - - (7,150)

ตัด้จ้ำาหน่าย - (8,340) (3,044) (2,122) (166,914) - (180,420)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 66,090 314,045 220,675 220,992 936,450 326 1,758,578

ค่าเสื� อมราคาสะสม

ณ วันท่�  1 มกราคม 2562 (4,498) (80,997) (130,251) (121,401) - (1) (337,148)

ค่าเส่� อมราคาระหว่างปี (2,642) (35,974) (25,217) (20,033) - - (83,866)

จ้ำาหน่าย - - 65 - - - 65

ตัด้จ้ำาหน่าย - 221 7,216 3,476 - - 10,913

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ
   1 มกัราคม 2563 (7,140) (116,750) (148,187) (137,958) - (1) (410,036)

ค่าเส่� อมราคาระหว่างปี (2,648) (68,943) (23,287) (22,046) (144,205) - (261,129)

จ้ำาหน่าย - 537 5,279 1,070 - - 6,886

ตัด้จ้ำาหน่าย - 8,141 3,042 2,121 18,520 - 31,824

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 (9,788) (177,015) (163,153) (156,813) (125,685) (1) (632,455)

ม้ลค่าส้ทธิทางบัญชี

ณ วันที�  1 มกัราคม 2562 61,592 141,668 58,417 50,049 - 8,325 320,051

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 58,950 183,122 66,537 56,939 - 293 365,841

ณ วันที�  1 มกัราคม 2563 58,950 183,122 66,537 56,939 707,648 293 1,073,489

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 56,302 137,030 57,522 64,179 810,765 325 1,126,123
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17.
สินทรัพื่ย์ ไม่มีตัวตนส้ทธิ

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 การเปล่�ยนแปลงข้องสินทรัพย์ ไม่ม่ตัวตนสร่ปได้้ดั้งน่�

งบกัารเงินรวม

คอมพิวเตอร์ 
ซึ่อฟต์แวร์

ค่าธรรมเน่ยม 
แรกเข้้าบริการ 

ไอท่เอ็มเอกซ์ึ่

คอมพิวเตอร์ 
ซึ่อฟต์แวร์ 

ระหว่างการ
พัฒนา รวม

(พันบาท)

ราคาท้น

ณ วันท่�  1 มกราคม 2562 190,354 32,621 39,976 262,951

เพิ�มข่้�น 14,941 - 14,235 29,176

โอนเข้้า (โอนออก) 5,973 - (5,973) -

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกัราคม 2563 211,268 32,621 48,238 292,127

เพิ�มข่้�น 15,228 - 13,683 28,911

ตัด้จ้ำาหน่าย (17) - - (17)

โอนเข้้า (โอนออก) 40,182 - (44,792) (4,610)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 266,661 32,621 17,129 316,411

ค่าตัดิจำำาหุ้น่ายสะสม

ณ วันท่�  1 มกราคม 2562 (111,522) - - (111,522)

ค่าตัด้จ้ำาหน่ายระหว่างปี (18,675) - - (18,675)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกัราคม 2563 (130,197) - - (130,197)

ค่าตัด้จ้ำาหน่ายระหว่างปี (24,195) - - (24,195)

ตัด้จ้ำาหน่าย 17 - - 17

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 (154,375) - - (154,375)

ม้ลค่าส้ทธิทางบัญชี

ณ วันที�  1 มกัราคม 2562 78,832 32,621 39,976 151,429

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกัราคม 2563 81,071 32,621 48,238 161,930

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 112,286 32,621 17,129 162,036
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งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

คอมพิวเตอร์ 
ซึ่อฟต์แวร์

ค่าธรรมเน่ยม 
แรกเข้้าบริการ 

ไอท่เอ็มเอกซ์ึ่

คอมพิวเตอร์ 
ซึ่อฟต์แวร์ 

ระหว่างการ
พัฒนา รวม

(พันบาท)

ราคาท้น

ณ วันท่�  1 มกราคม 2562 190,354 32,621 36,102 259,077

เพิ�มข่้�น 14,780 - 9,899 24,679

โอนเข้้า (โอนออก) 5,973 - (5,973) -

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกัราคม 2563 211,107 32,621 40,028 283,756

เพิ�มข่้�น 15,218 - 9,418 24,636

ตัด้จ้ำาหน่าย (17) - - (17)

โอนเข้้า (โอนออก) 29,786 - (34,396) (4,610)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 256,094 32,621 15,050 303,765

ค่าตัดิจำำาหุ้น่ายสะสม

ณ วันท่�  1 มกราคม 2562 (111,522) - - (111,522)

ค่าตัด้จ้ำาหน่ายระหว่างปี (18,668) - - (18,668)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกัราคม 2563 (130,190) - - (130,190)

ค่าตัด้จ้ำาหน่ายระหว่างปี (23,456) - - (23,456)

ตัด้จ้ำาหน่าย 17 - - 17

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 (153,629) - - (153,629)

ม้ลค่าส้ทธิทางบัญชี

ณ วันที�  1 มกัราคม 2562 78,832 32,621 36,102 147,555

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกัราคม 2563 80,917 32,621 40,028 153,566

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 102,465 32,621 15,050 150,136
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18.
สินทรัพื่ย์ภาษีีเงินไดิ�รอกัารตัดิบัญชี

รายการเคล่�อนไหวข้องสินทรัพย์และหน่� สินภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บัญช่ท่� เกิด้ข่้�นในระหว่างปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวม

บันท่กเป็น (รายจ่้าย) / รายได้้ใน

ณ วันที�
1 มกัราคม 

2563
กำาไรหร่อ

ข้าด้ท่น
กำาไรข้าด้ท่น
เบ็ด้เสร็จ้อ่�น

ณ วันที�
31 ธันวาคม

2563
(หมายเหต่ 3) (หมายเหต่ 39)

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ภาษีีเงินไดิ�รอกัารตัดิบัญชี

เงินลงท่น (370) 8,101 (418) 7,313

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ยค้างรับ 116,921 98,664 - 215,585

ทรัพย์สินรอการข้าย 36 262 - 298

ประมาณการหน่� สิน 23,602 6,326 (1,148) 28,780

หน่� สินตามสัญญาเช่า - 788 - 788

สำ ารองการจ่้ายโด้ยใช้ห้่นเป็นเกณฑ์์ 6,982 - - 6,982

รวม 147,171 114,141 (1,566) 259,746
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งบกัารเงินรวม

บันท่กเป็น (รายจ่้าย) / รายได้้ใน

ณ วันที�
1 มกัราคม 

2562
กำาไรหร่อ

ข้าด้ท่น
กำาไรข้าด้ท่น
เบ็ด้เสร็จ้อ่�น

ณ วันที�
31 ธันวาคม

2562
(หมายเหต่ 39)

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ภาษีีเงินไดิ�รอกัารตัดิบัญชี

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ยค้างรับ 165,035 74,613 - 239,648

ทรัพย์สินรอการข้าย 36 - - 36

ประมาณการหน่� สิน 16,151 7,511 (60) 23,602

สำ ารองการจ่้ายโด้ยใช้ห้่นเป็นเกณฑ์์ 4,108 2,874 - 6,982

รวม 185,330 84,998 (60) 270,268

หุ้น้ีสินภาษีีเงินไดิ�รอกัารตัดิบัญชี

อ่�น ๆ (54) 1 (273) (326)

รวม (54) 1 (273) (326)

ส้ทธิ 185,276 84,999 (333) 269,942
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งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

บันท่กเป็น (รายจ่้าย) / รายได้้ใน

ณ วันที�
1 มกัราคม 

2563
กำาไรหร่อ

ข้าด้ท่น
กำาไรข้าด้ท่น
เบ็ด้เสร็จ้อ่�น

ณ วันที�
31 ธันวาคม

2563
(หมายเหต่ 3) (หมายเหต่ 39)

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ภาษีีเงินไดิ�รอกัารตัดิบัญชี

เงินลงท่น (370)   8,101 (418) 7,313

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ยค้างรับ 116,921 98,664 - 215,585

ทรัพย์สินรอการข้าย 36 262 - 298

ประมาณการหน่� สิน 23,602 6,238 (1,148) 28,692

หน่� สินตามสัญญาเช่า - 788 - 788

สำ ารองการจ่้ายโด้ยใช้ห้่นเป็นเกณฑ์์ 6,982 - - 6,982

รวม 147,171 114,053 (1,566) 259,658

งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

บันท่กเป็น (รายจ่้าย) / รายได้้ใน

ณ วันที�
1 มกัราคม 

2562
กำาไรหร่อ

ข้าด้ท่น
กำาไรข้าด้ท่น
เบ็ด้เสร็จ้อ่�น

ณ วันที�
31 ธันวาคม

2562
(หมายเหต่ 39)

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ภาษีีเงินไดิ�รอกัารตัดิบัญชี

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ยค้างรับ 165,035 74,613 - 239,648

ทรัพย์สินรอการข้าย 36 - - 36

ประมาณการหน่� สิน 16,151 7,511 (60) 23,602

สำ ารองการจ่้ายโด้ยใช้ห้่นเป็นเกณฑ์์ 4,108 2,874 - 6,982

รวม 185,330 84,998 (60) 270,268

หุ้น้ีสินภาษีีเงินไดิ�รอกัารตัดิบัญชี

อ่�น ๆ (54) 1 (273) (326)

รวม (54) 1 (273) (326)

ส้ทธิ 185,276 84,999 (333) 269,942
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19.
สินทรัพื่ย์อื�นส้ทธิ

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

สิทธิการเช่ารอตัด้บัญช่ - 6,703 - 6,703

รายได้้ค่าธรรมเน่ยมค้างรับ 94,825 109,547 95,840 109,547

รายได้้ด้อกเบ่�ยค้างรับ 3,659 2,989 3,659 2,989

ค่าใช้จ่้ายจ่้ายล่วงหน้า 197,462 172,977 197,454 172,958

วัสด่้สิ� นเปล่อง 6,054 5,184 6,054 5,184

เงินมัด้จ้ำาและเงินประกัน 55,736 52,826 55,736 52,826

ลูกหน่�กรมสรรพากร 1,696 - - -

ลูกหน่� เคาน์เตอร์เซึ่อร์วิส 68,941 56,687 68,941 56,687

ลูกหน่� อ่� นส่ทธิ 46,046 11,516 46,555 11,516

เงินทด้รองจ่้ายแทนลูกค้า 41,122 42,474 41,122 42,474

อ่�น ๆ 29,402 6,153 34,727 5,495

รวม 544,943 467,056 550,088 466,379

20.
เงินรับฝากั

20.1 จำำาแนกัตามปีระเภทเงินรับฝากั

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

กระแสรายวัน 73,725 83,911 180,495 215,152

ออมทรัพย์ 17,432,069 18,619,920 17,441,705 18,619,930

จ่้ายค่นเม่�อสิ� นระยะเวลา 47,004,268 28,489,664 47,004,268 28,489,664

รวม 64,510,062 47,193,495 64,626,468 47,324,746
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20.2  จำำาแนกัตามสก้ัลเงินและถิื�นที�อย่้ข้องผู้้�ฝากั

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

ในประเทศ ในประเทศ

(พันบาท)

เงินบาท 64,510,062 47,193,495 64,626,468 47,324,746

รวม 64,510,062 47,193,495 64,626,468 47,324,746

21.
รายกัารระหุ้ว่างธนาคารและตลาดิเงิน (หุ้น้ีสิน)

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

(พันบาท)

ในปีระเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,329,058 -

สถึาบันการเงินเฉพาะกิจ้ 3,729,788 206,188

สถึาบันการเงินอ่� น 616,768 928,933

รวมในปีระเทศ 5,675,614 1,135,121

22.
ปีระมาณกัารหุ้น้ีสิน

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ประมาณการหน่� สินสำ าหรับผลประโยชน์หลังออกจ้ากงาน 136,462 112,687 136,021 112,687

ประมาณการหน่� สินค่าร่�อถึอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปร่ง

   อาคารเช่า 13,396 13,052 13,396 13,052

ค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นข้องภาระ

   ผูกพันวงเงินสินเช่�อและสัญญาคำ�าประกันทางการเงิน 19,178 - 19,178 -

รวม 169,036 125,739 168,595 125,739

184 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 กล่่มธนาคารม่ฐานะเปิด้ต่อความเส่� ยงด้้านเครดิ้ตข้องภาระผูกพันวงเงินสินเช่�อ และสัญญา                      
คำ�าประกันทางการเงินรวม 41.78 ล้านบาท

ปีระมาณกัารหุ้น้ีสินสำ าหุ้รับผู้ลปีระโยชน์หุ้ลังออกัจำากังาน

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

งบแสดิงฐานะกัารเงิน

ประมาณการหน่� สิน

ผลประโยชน์หลังออกจ้ากงาน
   โครงการผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ 136,462 112,687 136,021 112,687

รวม 136,462 112,687 136,021 112,687

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

งบกัำาไรข้าดิท้นและกัำาไรข้าดิท้นเบ็ดิเสร็จำอื�น

รับร้� ในกัำาไรหุ้รือข้าดิท้น

ผลประโยชน์หลังออกจ้ากงาน

   โครงการผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ 39,884 42,730 39,443 42,730

รวม 39,884 42,730 39,443 42,730

รับร้� ในกัำาไรข้าดิท้นเบ็ดิเสร็จำอื�น

กำาไรจ้ากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกันภัยท่� รับรู้ ในระหว่างปี (5,739) (299) (5,739) (299)

กล่่มธนาคารจั้ด้การโครงการผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ตามข้้อกำาหนด้ข้องพระราชบัญญัติค้่มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 
ในการให้ผลประโยชน์เม่�อเกษ่ัยณแก่พนักงานตามสิทธิและอาย่งาน

โครงการผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ม่ความเส่� ยงจ้ากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้้แก่ ความเส่� ยงข้องช่วงช่วิต
 ความเส่� ยงจ้ากอัตราด้อกเบ่�ย และความเส่� ยงจ้ากตลาด้ (เงินลงท่น)
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ม้ลค่าปัีจำจ้ำบันข้องภาระผู้้กัพัื่นข้องโครงกัารผู้ลปีระโยชน์

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ณ วันท่�  1 มกราคม 112,687 77,199 112,687 77,199

รับร้� ในกัำาไรหุ้รือข้าดิท้น

ต้นท่นบริการปัจ้จ่้บัน 38,248 36,351 37,810 36,351

ต้นท่นบริการในอด่้ต - 4,580 - 4,580

ด้อกเบ่�ยจ้ากภาระผูกพัน 1,636 1,799 1,633 1,799

39,884 42,730 39,443 42,730

รับร้� ในกัำาไรข้าดิท้นเบ็ดิเสร็จำอื�น

กำาไรจ้ากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (5,739) (299) (5,739) (299)

(5,739) (299) (5,739) (299)

อื�น ๆ

ผลประโยชน์จ่้าย (10,370) (6,943) (10,370) (6,943)

(10,370) (6,943) (10,370) (6,943)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 136,462 112,687 136,021 112,687

(กำาไร) ข้าด้ท่นจ้ากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่� รับรู้ ในกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นเกิด้ข่้�นจ้าก

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

(พันบาท)

ข้้อสมมติด้้านประชากรศาสตร์ (8,466) 9,788

ข้้อสมมติทางการเงิน 3,057 6,783

การปรับปร่งจ้ากประสบการณ์ (330) (16,870)

รวม (5,739) (299)
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ข้�อสมมติในกัารปีระมาณตามหุ้ลักัคณิตศาสตร์ปีระกัันภัย

ข้้อสมมติหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่�รายงาน (แสด้งโด้ยวิธ่ถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ� าหนัก) ได้้แก่

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

(ร้อยละ)

อัตราคิด้ลด้ 1.16 1.45

อัตราการข่้�นเงินเด่้อนในอนาคต 5.00 5.00

ข้้อสมมติฐานเก่�ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถ่ึอตามข้้อมูลทางสถิึติท่� เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ� าหนักข้องภาระผูกพันผลประโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ ค่อ 7.76 ปี (2562: 7.91 ปี)

กัารวิเคราะห์ุ้ความอ่อนไหุ้ว

การเปล่�ยนแปลงในแต่ละข้้อสมมติท่� เก่�ยวข้้องในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่�อาจ้เป็นไปได้้อย่างสมเหต่สมผล  
ณ วันท่�รายงานโด้ยถ่ึอว่าข้้อสมมติอ่�น ๆ คงท่�  จ้ะม่ผลกระทบต่อภาระผูกพันข้องโครงการผลประโยชน์เป็นจ้ำานวนเงินดั้งต่อไปน่�

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563

อัตราคิด้ลด้ (เปล่�ยนแปลงร้อยละ 1) (9,758) 11,004 (9,680) 10,908

อัตราการข่้�นเงินเด่้อนในอนาคต (เปล่�ยนแปลงร้อยละ 1) 9,821 (8,908) 9,729 (8,832)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562

อัตราคิด้ลด้ (เปล่�ยนแปลงร้อยละ 1) (8,195) 9,254 (8,195) 9,254

อัตราการข่้�นเงินเด่้อนในอนาคต (เปล่�ยนแปลงร้อยละ 1) 8,326 (7,541) 8,326 (7,541)

187รายงานประจำำาปี 2563



23.
หุ้น้ีสินอื�น

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

หน่� สินจ้ากสัญญาเช่า 32 814,231 - 814,231 -

ภาษ่ัมูลค่าเพิ�มค้างจ่้าย 3,953 6,455 3,882 6,455

เจ้้าหน่� อ่� นค่าซ่ึ่�อทรัพย์สิน 7,646 1,277 3,663 1,277

ด้อกเบ่�ยจ่้ายค้างจ่้าย 201,113 169,483 201,113 169,483

เจ้้าหน่� อ่� น 39,976 41,413 35,520 41,054

ค่าใช้จ่้ายค้างจ่้าย 572,417 499,836 569,964 498,579

ภาษ่ัเงินได้้หัก ณ ท่� จ่้ายค้างจ่้าย 22,471 18,851 22,299 18,644

ภาษ่ัธ่รกิจ้เฉพาะค้างจ่้าย 20,454 17,142 20,454 17,142

ภาษ่ันิติบ่คคลค้างจ่้าย 210,734 194,492 210,734 194,492

อ่�น ๆ 26,918 29,482 26,918 29,482

รวม 1,919,913 978,431 1,908,778 976,608

24.
เงินรับล่วงหุ้น�าจำากัธ้รกัรรมอิเล็กัทรอนิกัส์

ตามประกาศ ธปท. ท่�สนช. 7/2561 ลงวันท่�  16 เมษัายน 2561 เร่�อง หลักเกณฑ์์การประกอบธ่รกิจ้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
และประกาศ ธปท. ท่�  สนช. 2/2562 ลงวันท่�  20 ธันวาคม 2562 เร่�อง หลักเกณฑ์์การประกอบธ่รกิจ้บริการโอนเงินด้้วยวิธ่การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กำาหนด้ให้กล่่มธนาคารเปิด้เผยเงินรับล่วงหน้าจ้ากธ่รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งน่�  ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563  
กล่่มธนาคารม่เงินรับล่วงหน้าจ้ากธ่รกรรมการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์จ้ำานวน 8.0 ล้านบาท และไม่ม่เงินรับล่วงหน้าจ้ากธ่รกรรม
บริการโอนเงินด้้วยวิธ่การอิเล็กทรอนิกส์
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25.
กัารหัุ้กักัลบสินทรัพื่ย์ทางกัารเงินและหุ้น้ีสินทางกัารเงิน

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

มูลค่าท่� ไม่ได้้นำามาหักกลบใน 
งบแสด้งฐานะการเงิน

มูลค่าขั้�นต้น

มูลค่า
ท่�นำามาหักกลบ

ในงบแสด้ง
ฐานะการเงิน

มูลค่าส่ทธิ
ท่�แสด้ง 

ในงบแสด้ง
ฐานะการเงิน

มูลค่าหักกลบ
ตามสัญญา

ท่� ไม่เข้้าเง่�อนไข้
ตามมาตรฐาน

การบัญช่

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงิน
ท่� เก่�ยวข้้อง มูลค่าส่ทธิ

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

ธ่รกรรมซ่ึ่�อหลักทรัพย์
   โด้ยม่สัญญาว่าจ้ะข้ายค่น 6,000,000 - 6,000,000 - 6,057,862 -

รวม 6,000,000 - 6,000,000 - 6,057,862 -

การกระทบยอด้มูลค่าส่ทธิท่�แสด้งในงบแสด้งฐานะการเงินกับรายการในงบแสด้งฐานะการเงิน ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

ประเภทข้อง 
เคร่�องม่อทางการเงิน

มูลค่าส่ทธิท่�แสด้ง
ในงบแสด้ง 

ฐานะการเงิน

รายการ
ในงบแสด้ง 

ฐานะการเงิน หมายเหต่

มูลค่าตามบัญช่ข้อง
รายการในงบแสด้ง 

ฐานะการเงิน

มูลค่าตามบัญช่ข้อง
รายการในงบแสด้ง

ฐานะการเงิน 
ท่� ไม่ได้้อยู่ในเง่�อนไข้

การหักกลบ

(พันบาท) (พันบาท)

สินทรัพื่ย์ทางกัารเงิน

ธ่รกรรมซ่ึ่�อหลักทรัพย์
   โด้ยม่สัญญาว่าจ้ะข้ายค่น 6,000,000

รายการระหว่าง
ธนาคารและ

ตลาด้เงิน 
(สินทรัพย์) 10 7,521,365 1,521,365

รวม 6,000,000 7,521,365 1,521,365
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26.
กัารจ่ำายโดิยใช�หุ้้�นเป็ีนเกัณฑ์์

กัารใหุ้�สิทธิซ้ือหุ้้�น

ธนาคารมอบสิทธิในการได้้รับห้่นข้องธนาคารให้กับผู้บริหารระดั้บสูงบางท่าน

ในการประช่มวิสามัญข้องผู้ถ่ึอห้่นข้องธนาคารเม่�อวันท่�  22 ม่นาคม 2562 ท่�ประช่มม่มติอน่มัติการปรับปร่งเง่�อนไข้ใบสำ าคัญ
แสด้งสิทธิท่�ออกครั�งท่�  1 ในการประช่มสามัญข้องผู้ถ่ึอห้่นเม่�อวันท่�  27 ม่นาคม 2557 และครั�งท่�  2 ในการประช่มวิสามัญข้อง
ผู้ถ่ึอห้่นเม่�อวันท่�  28 ก่มภาพันธ์ 2560 ซ่ึ่�งม่จ้ำานวนรวมทั�งสิ� น 15.625 ล้านหน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 ห้่นสามัญ  
ท่�ราคาใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 ห้่นสามัญ โด้ยปรับปร่งวันหมด้อาย่การใช้สิทธิจ้ากวันท่�  27 ม่นาคม 2562 เป็นวันท่�  31 ม่นาคม 
2565 มูลค่าย่ติธรรมส่วนเพิ�มท่� ให้แต่ละหน่วยเท่ากับ 0.89 บาท

ผู้บริหารใช้วิธ่ไบโนเม่ยล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูลค่าย่ติธรรมโด้ยใช้ผู้เช่�ยวชาญ ราคาเฉล่�ยถ่ึวงนำ� าหนัก
ข้องมูลค่าสิทธิ ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2561 ค่อ 3.44 บาทต่อหน่วย ธนาคารคาด้ว่าไม่ม่ผลกระทบท่� เป็นสาระสำ าคัญจ้ากการใช้
ข้้อมูล ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2561 ในการวัด้มูลค่าเม่�อเปร่ยบเท่ยบกับวันท่�ปรับปร่ง อัตราผลตอบแทนท่� ไม่ม่ความเส่� ยงคำานวณจ้าก
อัตราผลตอบแทนข้องพันธบัตรรัฐบาลท่� ไม่ม่อัตราด้อกเบ่�ยท่� ม่อาย่คงเหล่อเท่ากับอาย่ท่�คาด้การณ์ข้องสิทธิ ค่าการคาด้การณ์ 
ความผันผวนประมาณการโด้ยพิจ้ารณาหลายปัจ้จั้ย รวมถ่ึงความผันผวนในอด่้ตข้องผู้อยู่ในธ่รกิจ้และเป็นบริษััทมหาชน 
ในตลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาท่� เท่ยบเค่ยงได้้กับอาย่คาด้การณ์ข้องสิทธิ สมมติฐานข้องอัตราผลตอบแทนจ้าก
เงินปันผล ค่อ ร้อยละ 0 ทั�งน่�  ได้้รวมผลกระทบข้องการใช้สิทธิก่อนครบกำาหนด้ (Early Exercise) แล้ว

รายการเคล่�อนไหวข้องจ้ำานวนสิทธิซ่ึ่�อห้่นท่�คงเหล่อ และราคาใช้สิทธิถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ� าหนักท่� เก่�ยวข้้องแสด้งได้้ดั้งน่�

ราคาใช้สิทธิถัึวเฉล่�ย จ้ำานวนหน่วย
(บาท/หน่วย) (ล้านหน่วย)

ณ วันท่�  1 มกราคม 2562 10 15.625

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกัราคม 2563 10 15.625

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 10 15.625

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิทธิซ่ึ่�อห้่นคงเหล่อม่วันหมด้อาย่การใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิดั้งน่�

ราคาใช้สิทธิ 2563 2562

(บาทต่อหน่วย) (ล้านหน่วย)

วันหมด้อาย่การใช้สิทธิ 

31 ม่นาคม 2565 10 15.625 15.625

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 สิทธิในการซ่ึ่�อห้่นสามัญจ้ำานวน 15.625 ล้านหน่วย (2562: 15.625 ล้านหน่วย) ม่อาย่เหล่อ 1.25 ปี  
(2562: 2.25 ปี)
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สำ าหรับปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2563 กล่่มธนาคารไม่ม่ค่าใช้จ่้ายท่� เกิด้จ้ากการให้สิทธิซ่ึ่�อห้่นข้องธนาคาร 

สำ าหรับปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2563 กล่่มธนาคารม่ค่าใช้จ่้ายท่� เกิด้จ้ากการให้สิทธิซ่ึ่�อห้่นข้องธนาคารเป็นจ้ำานวนเงินทั�งสิ� น 
14.37 ล้านบาท ซ่ึ่�งบันท่กเป็นค่าใช้จ่้ายเก่�ยวกับพนักงานในกำาไรหร่อข้าด้ท่นรวมและกำาไรหร่อข้าด้ท่นเฉพาะธนาคาร

27.
สำ ารอง

สำ ารองประกอบด้้วย

กัารจัำดิสรรกัำาไร และ/หุ้รือกัำาไรสะสม

สำ ารองตามกัฎหุ้มาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษััทมหาชนจ้ำากัด้ พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ธนาคารจ้ะต้องจั้ด้สรรท่นสำ ารอง (“สำ ารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ข้องกำาไรส่ทธิประจ้ำาปีหลังจ้ากหักข้าด้ท่นสะสมยกมา (ถ้ึาม่) จ้นกว่าสำ ารองดั้งกล่าวม่จ้ำานวน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ข้องท่นจ้ด้ทะเบ่ยน เงินสำ ารองน่�จ้ะนำาไปจ่้ายเป็นเงินปันผลไม่ได้้

องค์ปีระกัอบอื�นข้องส่วนข้องเจำ�าข้อง

 ผู้ลต่างจำากักัารเปีลี�ยนแปีลงในม้ลค่าย้ติธรรมข้องเงินลงท้นในตราสารหุ้น้ีที� วัดิม้ลค่าดิ�วยม้ลค่าย้ติธรรมผู่้านกัำาไรข้าดิท้น
เบ็ดิเสร็จำอื�น และตราสารท้นที�กัำาหุ้นดิใหุ้� วัดิม้ลค่าดิ�วยม้ลค่าย้ติธรรมผู่้านกัำาไรข้าดิท้นเบ็ดิเสร็จำอื�น

ผลต่างจ้ากการเปล่�ยนแปลงในมูลค่าย่ติธรรมข้องเงินลงท่นในตราสารหน่� ท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น 
และตราสารท่นท่�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นแสด้งในส่วนข้องเจ้้าข้องประกอบด้้วย 
ผลรวมการเปล่�ยนแปลงในมูลค่าย่ติธรรมข้องเงินลงท่นในตราสารหน่� ท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น 
และตราสารท่นท่�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�นและค่าเผ่�อผลข้าด้ท่นด้้านเครดิ้ตท่�คาด้ว่า
จ้ะเกิด้ข่้�นข้องตราสารหน่� ท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น จ้นกระทั�งม่การตัด้รายการหร่อการจั้ด้
ประเภทรายการใหม่

191รายงานประจำำาปี 2563



28.
สินทรัพื่ย์ที� มีภาระผู้้กัพัื่นและข้�อจำำากััดิ

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กล่่มธนาคารม่เงินลงท่นในหลักทรัพย์ท่� ติด้ภาระและม่ข้้อจ้ำากัด้ ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562

(พันบาท)

เงินลงท่นในหลักทรัพย์

-  ตราสารหน่� เพ่�อเป็นหลักประกันบริหารสภาพคล่อง (1) 2,052,530(2) 425,570

-  วางคำ�าประกันอ่�น ๆ 51 50

รวม 2,052,581 425,620

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด้ให้กล่่มธนาคารต้องด้ำารงตราสารหน่� เพ่�อเป็นหลักประกันสำ าหรับการชำาระด่้ลส่ทธิและสำ าหรับวงเงินสภาพคล่องระหว่างวัน
(2) ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 มูลค่าขั้�นตำ�าท่�กล่่มธนาคารต้องด้ำารงตราสารหน่� เพ่�อเป็นหลักประกันบริหารสภาพคล่อง ม่จ้ำานวนไม่น้อยกว่า 588.3 ล้านบาท

29.
หุ้น้ีสินที�อาจำเกิัดิข้้้นในภายหุ้น�า

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ภาระผูกพันอ่�น

- วงเงินเบิกเกินบัญช่ท่� ลูกค้ายังไม่ได้้ถึอน 216,797 168,756 216,797 168,756

- การคำ�าประกันอ่�น 151,758 174,919 151,758 174,919 

- อ่�น ๆ

 รายจ่้ายฝ่ายท่น 17,013 10,371 13,116 10,371

 สัญญาอ่�น ๆ 253,270 230,143 234,261 206,802

รวม 638,838 584,189 615,932 560,848
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30.
บ้คคลหุ้รือกิัจำกัารที� เกีั�ยวข้�องกััน

ความสัมพันธ์ท่� ม่กับบริษััทย่อยได้้เปิด้เผยไว้ ในหมายเหต่ข้้อ 12 บ่คคลหร่อกิจ้การอ่� นท่� เก่�ยวข้้องกันท่� ม่รายการระหว่างกัน 
ท่� ม่นัยสำ าคัญกับกล่่มธนาคารในระหว่างปี ม่ดั้งต่อไปน่�

ชื�อกิัจำกัาร/บ้คคล
ปีระเทศที�

จัำดิต้ัง/สัญชาติ ลักัษีณะความสัมพัื่นธ์

ผู้บริหารสำ าคัญ ไทยและ
สัญชาติอ่�น

บ่คคลท่� ม่อำานาจ้และความรับผิด้ชอบในการวางแผน สั� งการ
และควบค่มกิจ้กรรมต่าง ๆ ข้องกิจ้การไม่ว่าทางตรงและ 
ทางอ้อม ทั�งน่�  รวมถ่ึงกรรมการข้องธนาคารและบริษััทย่อย
(ไม่ว่าจ้ะทำาหน้าท่� ในระดั้บบริหารหร่อไม่)

บริษััท ว่.ซ่ึ่.สมบัติ จ้ำากัด้ ไทย บริษััทใหญ่ในลำาดั้บสูงส่ด้ข้องธนาคาร

บริษััท ว่ เอ็น บ่ โฮลดิ้�ง จ้ำากัด้ ไทย บริษััทใหญ่ ซ่ึ่�งถ่ึอห้่นธนาคารร้อยละ 59.97 
ข้องท่นท่�ชำาระแล้วข้องธนาคาร

บริษััท ไทยประกันช่วิต จ้ำากัด้ (มหาชน) ไทย ผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่ซ่ึ่�งถ่ึอห้่นธนาคารเกินร้อยละ 10 
ข้องท่นชำาระแล้วข้องธนาคาร

OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. สิงคโปร์ ผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่ซ่ึ่�งถ่ึอห้่นธนาคารเกินร้อยละ 10 ข้อง
ท่นชำาระแล้วข้องธนาคาร (ภายหลังวันท่�  8 กรกฎาคม 2562)

บริษััท ไทยไมโคร ดิ้จิ้ทัล โซึ่ลูชั�นส์ จ้ำากัด้ ไทย บริษััทย่อย ซ่ึ่�งธนาคารถ่ึอห้่นร้อยละ 100

บริษััท ไทยประกันส่ข้ภาพ จ้ำากัด้ (มหาชน) ไทย บริษััทในกล่่มกิจ้การเด่้ยวกัน

บริษััท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ้ำากัด้ (มหาชน) ไทย บริษััทในกล่่มกิจ้การเด่้ยวกัน

บริษััท โรงงานกระสอบ ปท่มธาน่ จ้ำากัด้ ไทย บริษััทในกล่่มกิจ้การเด่้ยวกัน

บริษััท ว่.วรรณ แอสเสท จ้ำากัด้ ไทย บริษััทในกล่่มกิจ้การเด่้ยวกัน

บริษััท ไชยวรรณ จ้ำากัด้ ไทย บริษััทในกล่่มกิจ้การเด่้ยวกัน

บริษััท ญาติสัมพันธ์ จ้ำากัด้ ไทย บริษััทในกล่่มกิจ้การเด่้ยวกัน

บริษััท ว่. 73 จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

บริษััท ซ่ึ่. 12 จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

บริษััท ท่นไชย จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

บริษััท ไชยพ่�น้อง จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

บริษััท ส่โข้ทัย แอสเสท จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

บริษััท ซ่ึ่เอ็นท่ ลิเคอร์ จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่
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ชื�อกิัจำกัาร/บ้คคล
ปีระเทศที�

จัำดิต้ัง/สัญชาติ ลักัษีณะความสัมพัื่นธ์

บริษััท ท่าชัยศร่ จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

บริษััท เปี� ยมอนันต์ จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

บริษััท ซ่ึ่.แลงก์ จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

บริษััท สาครการส่รา จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

บริษััท บ้านไทยเร่ยลเอสเตท จ้ำากัด้ ไทย บริษััทท่� ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคารหร่อ
สมาชิกในครอบครัวท่� ใกล้ชิด้เป็นผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่

นโยบายการกำาหนด้ราคาสำ าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้้ดั้งต่อไปน่�

รายกัาร นโยบายกัารกัำาหุ้นดิราคา

ค่าใช้จ่้ายด้อกเบ่�ย อัตราท่� คิด้กับลูกค้าทั�วไป

รายได้้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ ราคาท่�ตกลงกันตามสัญญา

รายได้้จ้ากการด้ำาเนินงานอ่�น ราคาท่�ตกลงกันตามสัญญา

ค่าใช้จ่้ายจ้ากการด้ำาเนินงานอ่�น ราคาท่�ตกลงกันตามสัญญา
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รายการท่�สำ าคัญกับบ่คคลหร่อกิจ้การท่� เก่�ยวข้้องกัน สำ าหรับปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ค่าใช� จ่ำายดิอกัเบ้ีย

บริษััทใหญ่ 10 17 10 17

บริษััทย่อย - - 215 286

ผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่ 1,344 1,129 1,344 1,129

กิจ้การท่� เก่�ยวข้้องกันอ่�น 3,099 2,110 3,099 2,110

ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคาร 371 1,240 371 1,240

รายไดิ�ค่าธรรมเนียมและบริกัาร

บริษััทย่อย - - 2,866 6,000

ผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่ 255,428 256,987 255,428 256,987

กิจ้การท่� เก่�ยวข้้องกันอ่�น 219,243 159,895 219,243 159,895

รายไดิ�จำากักัารดิำาเนินงานอื�น 

บริษััทใหญ่ 166 160 166 160

บริษััทย่อย - - 6,499 480

ค่าใช� จ่ำายจำากักัารดิำาเนินงานอื�น

บริษััทย่อย - - 1,092 -

ผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่ 7,558 7,845 7,558 7,845

กิจ้การท่� เก่�ยวข้้องกันอ่�น 31,313 30,741 31,313 30,741
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ยอด้คงเหล่อกับบ่คคลหร่อกิจ้การท่� เก่�ยวข้้องกัน ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

สินทรัพื่ย์อื�น

บริษััทย่อย - - 11,351 -

ผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่ 11,969 39,710 11,969 39,710

กิจ้การท่� เก่�ยวข้้องกันอ่�น 23,066 21,285 23,066 21,285

เงินรับฝากั

บริษััทใหญ่ 4,497 2,808 4,497 2,808

บริษััทย่อย - - 116,406 131,251

ผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่ 315,619 612,772 315,619 612,772

กิจ้การท่� เก่�ยวข้้องกันอ่�น 296,724 150,257 296,724 150,257

ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคาร 96,005 88,881 96,005 88,881

หุ้น้ีสินอื�น

บริษััทย่อย - - 9,902 -

ผู้ถ่ึอห้่นรายใหญ่ 18 36 18 36

กิจ้การท่� เก่�ยวข้้องกันอ่�น 910 120 910 120

ผู้บริหารสำ าคัญข้องธนาคาร 455 333 455 333

สัญญาสำ าคัญที�ทำากัับกิัจำกัารที� เกีั�ยวข้�องกััน

ธนาคารม่สัญญาให้เช่าพ่�นท่�สำ านักงานแก่บริษััทใหญ่และบริษััทย่อย โด้ยสัญญาม่ระยะเวลา 3 ปี ธนาคารได้้รับค่าเช่าตามท่�ระบ่
ไว้ ในสัญญา

ธนาคารม่สัญญาให้บริการแก่บริษััทใหญ่และบริษััทย่อย ข้อบเข้ตการให้บริการประกอบด้้วยงานบัญช่ งานเทคโนโลย่สารสนเทศ
งานทรัพยากรมน่ษัย์ งานกำากับและตรวจ้สอบภายใน งานกฎหมาย งานบริหารความเส่� ยงด้้านปฏิิบัติการ งานปฏิิบัติการ  
งานธ่รการ งานวิเคราะห์การเงินและการวางแผนกลย่ทธ์ และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์์และพัฒนาผลิตภัณฑ์์ดิ้จิ้ทัล ธนาคารได้้รับ
ค่าบริการตามท่�ระบ่ไว้ ในสัญญา
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31.
ผู้ลปีระโยชน์อื�นที� จ่ำายแก่ักัรรมกัารและผู้้� มีอำานาจำในกัารจัำดิกัาร

ค่าใช้จ่้ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารสำ าคัญสำ าหรับปีสิ� นส่ด้วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสด้งได้้ดั้งต่อไปน่�

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562

(พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั� น 200,321 164,210

ผลประโยชน์หลังออกจ้ากงาน 11,115 7,345

สำ ารองการจ่้ายโด้ยใช้ห้่นเป็นเกณฑ์์ - 14,371

รวม 211,436 185,926

32.
สัญญาเช่า

32.1 สัญญาดิ�านผู้้� เช่า

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 กล่่มธนาคารม่สัญญาเช่าอาคาร พ่�นท่�สำ านักงาน และยานพาหนะหลายฉบับกับบริษััทในประเทศและ
บ่คคลอ่�น โด้ยม่ระยะเวลาเช่า 0.5 - 19 ปี (2562: 0.5 - 19 ปี) กล่่มธนาคารม่สิทธิต่อสัญญาเช่าเม่�อสิ� นส่ด้สัญญา 

สิทธิเล่อกในการข้ยายอาย่สัญญาเช่าและสิทธิเล่อกในการยกเลิกสัญญาเช่าได้้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญช่ข้องสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
และหน่� สินตามสัญญาเช่าแล้ว

สินทรัพื่ย์สิทธิกัารใช�

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

อาคารและ 
พ่�นท่�สำ านักงาน ยานพาหนะ รวม

(พันบาท)

ณ วันท่�  1 มกราคม 2563 675,707 31,941 707,648

เพิ�มข่้�น 388,445 7,271 395,716

ค่าเส่� อมราคาระหว่างปี (131,071) (13,134) (144,205)

ตัด้จ้ำาหน่าย (141,772) (6,622) (148,394)

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 791,309 19,456 810,765
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หุ้น้ีสินตามสัญญาเช่า

หน่� สินตามสัญญาเช่าวิเคราะห์ตามระยะเวลาการครบกำาหนด้ข้องสัญญาโด้ยไม่คิด้ลด้ ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

2563

(พันบาท)

ไม่เกิน 1 ปี 154,089

1 ปี ถ่ึง 5 ปี 429,331

มากกว่า 5 ปี 307,342

รวมหุ้น้ีสินตามสัญญาเช่าโดิยไม่คิดิลดิ 890,762

หุ้น้ีสินตามสัญญาเช่าที�รวมอย่้ในงบแสดิงฐานะกัารเงิน 814,231

จ้ำานวนเงินขั้�นตำ�าท่� ต้องจ่้ายในอนาคตทั�งสิ� น

ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2562 จ้ำานวนเงินขั้�นตำ�าท่� ต้องจ่้ายในอนาคตทั�งสิ� นภายใต้สัญญาเช่าด้ำาเนินงานท่�บอกเลิกไม่ได้้ ม่ดั้งน่�

งบกัารเงินรวม
งบกัารเงิน

 เฉพื่าะธนาคาร

2562

(พันบาท)

ภายใน 1 ปี 133,523 127,996

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 140,273 122,459

มากกว่า 5 ปี 1,152 1,152

รวม 274,948 251,607
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รับรู้ ในกำาไรหร่อข้าด้ท่น

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562

    (พันบาท)

รายได้้ค่าเช่าช่วง 166 - 665 640

ค่าเส่� อมราคาข้องสินทรัพย์สิทธิการใช้

-  อาคารและพ่�นท่�สำ านักงาน (131,071) - (131,071) -

-  ยานพาหนะ (13,134) - (13,134) -

ด้อกเบ่�ยจ่้ายจ้ากหน่� สินตามสัญญาเช่า (18,616) - (18,616) -

ค่าใช้จ่้ายท่� เก่�ยวกับสัญญาเช่าระยะสั� น (130) - (130) -

ค่าใช้จ่้ายตามสัญญาเช่าด้ำาเนินงาน - (142,848) - (142,848)

32.2 สัญญาดิ�านผู้้� ใหุ้� เช่า

สัญญาเช่าด้ำาเนินงาน

ธนาคารม่สัญญาให้เช่าพ่�นท่�สำ านักงานแก่บริษััทใหญ่และบริษััทย่อย ตามท่� เปิด้เผยไว้ในหมายเหต่ข้้อ 30

ตารางต่อไปน่�แสด้งการวิเคราะห์การครบกำาหนด้ข้องการรับชำาระตามสัญญาเช่าโด้ยไม่คิด้ลด้ ณ วันท่�  31 ธันวาคม 2563 และ 
2562

งบกัารเงินรวม
งบกัารเงิน 

เฉพื่าะธนาคาร

2563

(พันบาท)

ส่วนท่� ถ่ึงกำาหนด้ชำาระภายในหน่�งปี 166 665

รวม 166 665

งบกัารเงินรวม
งบกัารเงิน 

เฉพื่าะธนาคาร

2562

(พันบาท)

ส่วนท่� ถ่ึงกำาหนด้ชำาระภายในหน่�งปี 166 665

ส่วนท่� ถ่ึงกำาหนด้ชำาระเกินหน่�งปีแต่ไม่เกินห้าปี 166 665

รวม 332 1,330
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สัญญาเช่าเงินท่น (สัญญาเช่าการเงิน)

สัญญาเช่าท่� ถูึกจั้ด้ประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินท่น (สัญญาเช่าการเงิน) ได้้แก่ สัญญาเช่าซ่ึ่�อ ตามท่� เปิด้เผยไว้ในหมายเหต่ 13.6 

33.
ฐานะและผู้ลกัารดิำาเนินงานที�สำ าคัญจำำาแนกัตามธ้รกัรรมในปีระเทศและต่างปีระเทศ

กล่่มธนาคารด้ำาเนินธ่รกิจ้หลักในส่วนงานเด่้ยว ค่อ การประกอบธ่รกิจ้ธนาคาร โด้ยม่ธ่รกรรมในประเทศไทยเท่านั�น ดั้งนั�น รายได้้  
ค่าใช้จ่้าย กำาไร สินทรัพย์ และหน่� สิน โด้ยส่วนใหญ่ตามท่�แสด้งไว้ในงบการเงินจ่้งเก่�ยวข้้องกับส่วนงานธ่รกิจ้และส่วนงานภูมิศาสตร์
ตามท่�กล่าวไว้

34.
รายไดิ�ดิอกัเบ้ีย

งบกัารเงินรวมและ
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562

(พันบาท)

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 35,983 77,625

เงินลงท่นในตราสารหน่� 22,824 25,403

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� 7,284,849 5,626,151

การให้เช่าซ่ึ่�อ 136,882 138,445

รวม 7,480,538 5,867,624

35.
ค่าใช� จ่ำายดิอกัเบ้ีย

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

เงินรับฝาก 963,929 808,339 964,145 808,624

รายการระหว่างธนาคารและตลาด้เงิน 7,131 3,330 7,131 3,330

เงินนำาส่งสถึาบันค้่มครองเงินฝากและ ธปท. 138,614 211,736 138,614 211,736

รวม 1,109,674 1,023,405 1,109,890 1,023,690

200 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



36.
รายไดิ� ค่าธรรมเนียมและบริกัารส้ทธิ

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะกิัจำกัาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562

(พันบาท) 

รายไดิ�ค่าธรรมเนียมและบริกัาร

-  การรับรอง รับอาวัล และการคำ�าประกัน 1,673 2,381 1,673 2,381

-  ค่าธรรมเน่ยมจั้ด้การ 33,800 64,087 33,800 64,087

-  ค่านายหน้า 346,410 340,187 346,410 340,187

-  อ่�น ๆ 21,170 11,898 23,961 11,898

รวม 403,053 418,553 405,844 418,553

ค่าใช� จ่ำายค่าธรรมเนียมและบริกัาร

-  ค่าธรรมเน่ยมและบริการเก่�ยวกับบัตรเอท่เอ็ม (11,168) (11,213) (11,685) (11,213)

-  ค่าธรรมเน่ยมการคำ�าประกันเงินให้สินเช่�อ (298,921) (198,417) (298,921) (198,417)

-  ค่าใช้จ่้ายในการด้ำาเนินคด่้ (17,087) (15,533) (17,087) (15,533)

-  ค่าใช้จ่้ายในการติด้ตามหน่� (36,137) (25,864) (36,137) (25,864)

-  อ่�น ๆ (29,553) (21,209) (30,005) (21,209)

รวม (392,866) (272,236) (393,835) (272,236)

ส้ทธิ 10,187 146,317 12,009 146,317
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37.
(ข้าดิท้น) กัำาไรส้ทธิจำากัเงินลงท้น

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563

(พันบาท)

ข้าดิท้นจำากักัารตัดิรายกัาร

เงินลงท่นในตราสารหน่� ท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น (61)

รวม (61)

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2562

(พันบาท)

กัำาไรจำากักัารข้าย

เงินลงท่นเผ่�อข้าย 623

รวม 623

38.
ผู้ลข้าดิท้นดิ�านเครดิิตที�คาดิว่าจำะเกิัดิข้้้นและหุ้น้ีส้ญ หุ้น้ีสงสัยจำะส้ญ และข้าดิท้นจำากักัารดิ�อยค่า

งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563

(พันบาท)

ผู้ลข้าดิท้นดิ�านเครดิิตที�คาดิว่าจำะเกิัดิข้้้น 

เงินลงท่นในตราสารหน่� ท่� วัด้มูลค่าด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่นเบ็ด้เสร็จ้อ่�น 39,435

เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่�และด้อกเบ่�ยค้างรับ 1,668,857

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น 1,112

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่�อและสัญญาคำ�าประกันทางการเงิน 19,060

อ่�น ๆ 9,303

รวม 1,737,767

202 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



งบกัารเงินรวมและ 
งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2562

(พันบาท)

หุ้น้ีส้ญและหุ้น้ีสงสัยจำะส้ญ  

-  เงินให้สินเช่�อแก่ลูกหน่� 1,257,857

-  ลูกหน่� อ่� น 9,021

ข้าด้ท่นจ้ากการปรับมูลค่าจ้ากการปรับโครงสร้างหน่� 8,905

กลับรายการค่าเผ่�อการปรับมูลค่าจ้ากการปรับโครงสร้างหน่�ข้องลูกหน่� ท่� โอนข้าย (22,121)

รวม 1,253,662

39.
ภาษีีเงินไดิ�

ภาษีีเงินไดิ� ที� รับร้� ในกัำาไรหุ้รือข้าดิท้น

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม หมายเหต่ 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ภาษีีเงินไดิ�ข้องปีีปัีจำจ้ำบัน 

สำ าหรับปีปัจ้จ่้บัน 306,360 262,921 306,360 262,921

ภาษ่ัปีก่อน ๆ ท่� บันท่กสูงไป (288) (288) (288) (288)

306,072 262,633 306,072 262,633

ภาษีีเงินไดิ�รอกัารตัดิบัญชี 

การเปล่� ยนแปลงข้องผลต่างชั� วคราว 18 (114,141) (84,853) (114,053) (84,999)

รวม 191,931 177,780 192,019 177,634
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ภาษีีเงินไดิ� ที� รับร้� ในกัำาไรข้าดิท้นเบ็ดิเสร็จำอื�น 

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562

ก่อนภาษ่ั
 เงินได้้

ค่าใช้จ่้าย
 ภาษ่ัเงินได้้

ส่ทธิจ้าก
 ภาษ่ัเงินได้้

ก่อนภาษ่ั
 เงินได้้

ค่าใช้จ่้าย
 ภาษ่ัเงินได้้

ส่ทธิจ้าก
 ภาษ่ัเงินได้้

(พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงินท่� วัด้มูลค่า

ด้้วยมูลค่าย่ติธรรมผ่านกำาไรข้าด้ท่น

เบ็ด้เสร็จ้อ่�น 2,092 (418) 1,674 - - -

เงินลงท่นเผ่�อข้าย - - - 1,365 (273) 1,092

กำาไรจ้ากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 5,739 (1,148) 4,591 299 (60) 239

รวม 7,831 (1,566) 6,265 1,664 (333) 1,331

กัารกัระทบยอดิเพืื่�อหุ้าอัตราภาษีีที�แท�จำริง

งบกัารเงินรวม

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562

อัตราภาษ่ั
(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษ่ั
(ร้อยละ) (พันบาท)

กำาไรก่อนภาษ่ัเงินได้้ 1,564,777 888,232

จ้ำานวนภาษ่ัตามอัตราภาษ่ัเงินได้้ 20.00 312,955 20.00 177,646

ผลกระทบทางภาษ่ัข้องรายได้้และค่าใช้จ่้ายท่� ไม่ถ่ึอเป็น
   รายได้้หร่อค่าใช้จ่้ายทางภาษ่ัส่ทธิ (120,736) 422

ภาษ่ัปีก่อน ๆ ท่� บันท่กสูงไป (288) (288)

รวม 12.26 191,931 20.02 177,780
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งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562

อัตราภาษ่ั
(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษ่ั
(ร้อยละ) (พันบาท)

กำาไรก่อนภาษ่ัเงินได้้ 1,591,586 898,752

จ้ำานวนภาษ่ัตามอัตราภาษ่ัเงินได้้ 20.00 318,317 20.00 179,750

ผลกระทบทางภาษ่ัข้องรายได้้และค่าใช้จ่้ายท่� ไม่ถ่ึอเป็น
   รายได้้หร่อค่าใช้จ่้ายทางภาษ่ัส่ทธิ (126,010) (1,828)

ภาษ่ัปีก่อน ๆ ท่� บันท่กสูงไป (288) (288)

รวม 12.06 192,019 19.77 177,634

40.
กัำาไรต่อหุ้้�น

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพื่าะธนาคาร

สำ าหุ้รับปีีส้ินส้ดิวันที�  31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

กัำาไรที� เป็ีนส่วนข้องผู้้� ถืือหุ้้�นสามัญข้องธนาคาร  
   (ข้ั้นพ้ืื่นฐานและปีรับลดิ) 1,372,846 710,452 1,399,567 721,118

จำำานวนหุ้้�นสามัญที�ออกัจำำาหุ้น่ายแล�ว

จำำานวนหุ้้�นสามัญ (ข้ั้นพ้ืื่นฐาน) ณ วันที�  31 ธันวาคม 500,000 500,000 500,000 500,000

ผลกระทบจ้ากการออกสิทธิเล่อกซ่ึ่�อห้่น 15,625 15,625 15,625 15,625

จำำานวนหุ้้�นสามัญ (ปีรับลดิ) ณ วันที�  31 ธันวาคม 515,625 515,625 515,625 515,625

กัำาไรต่อหุ้้�น (ข้ั้นพ้ืื่นฐาน) (บาท) 2.75 1.42 2.80 1.44

กัำาไรต่อหุ้้�น (ปีรับลดิ) (บาท) 2.66 1.38 2.71 1.40
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41.
เหุ้ต้กัารณ์ภายหุ้ลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประช่มวิสามัญผู้ถ่ึอห้่น ครั�งท่�  1/2564 เม่�อวันท่�  11 มกราคม 2564 ท่�ประช่มผู้ถ่ึอห้่นได้้ม่มติดั้งต่อไปน่�
1. อน่มัติการออกและเสนอข้ายตราสารหน่�ประเภทด้้อยสิทธิและไม่ม่ผู้แทนผู้ถ่ึอตราสาร (Perpetual Bond) เพ่�อนับเป็นเงิน

กองท่นชั�นท่�  1 ข้องกล่่มธนาคาร เป็นจ้ำานวนเงิน 1,150 ล้านบาท อัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 5.00 ต่อปี โด้ยออกจ้ำาหน่ายแก่ 
นักลงท่นโด้ยเฉพาะเจ้าะจ้ง (นักลงท่นสถึาบัน นักลงท่นรายใหญ่ และนักลงท่นท่� ม่ความสัมพันธ์เก่�ยวข้้องกับกล่่มธนาคาร)

2. อน่มัติการออกและเสนอข้ายใบสำ าคัญแสด้งสิทธิในการซ่ึ่�อห้่นสามัญ (Warrant) ข้องธนาคารแก่ผู้ถ่ึอตราสารหน่�  ตามท่�
กล่าวไว้ในข้้อ 1 จ้ำานวน 74.75 ล้านหน่วย 

3. อน่มัติการเพิ�มท่นจ้ด้ทะเบ่ยนข้องธนาคารเพ่�อรองรับการใช้สิทธิซ่ึ่�อห้่นสามัญข้องใบสำ าคัญแสด้งสิทธิในการซ่ึ่�อห้่นสามัญ
จ้ำานวนเงิน 747.50 ล้านบาท จ้ากท่นจ้ด้ทะเบ่ยนเดิ้มจ้ำานวนเงิน 5,156.25 ล้านบาท (จ้ำานวน 515.63 ล้านห้่น มูลค่าห้่นละ 
10 บาท) เป็นท่นจ้ด้ทะเบ่ยนใหม่จ้ำานวนเงิน 5,903.75 ล้านบาท (จ้ำานวน 590.38 ล้านห้่น มูลค่าห้่นละ 10 บาท)

ในการประช่มคณะกรรมการธนาคาร ครั�งท่�  3/2564 เม่�อวันท่�  26 ม่นาคม 2564 ท่�ประช่มม่มติให้ธนาคารเข้้าลงท่นในห้่นสามัญ 
เพิ�มท่นท่�ออกใหม่ในบริษััท ไทยไมโคร ดิ้จิ้ทัล โซึ่ลูชั�นส์ จ้ำากัด้ ซ่ึ่�งเป็นบริษััทย่อยข้องธนาคาร เป็นจ้ำานวนเงินทั�งสิ� น 99,999,970 บาท
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ประเภทธุุรกิิจ
สถาบัันการเงิินท่ี่�ที่ำาธุุรกรรมภายในขอบัเขตใบัอนุญาตประกอบัการ 
ธุนาคารพาณิิชย์เพ่�อรายย่อย

ทุนจดทะเบีียนเริ�มแรกิ
ทุี่นจดที่ะเบ่ัยน 1,000,000,000  บัาที่
ทุี่นชำาระแล้้ว 1,000,000,000  บัาที่
หุุ้้นสามัญท่ี่�ออกจำาหุ้น่ายแล้ะชำาระแล้้ว 100,000,000   หุุ้้น
หุุ้้นบุัริมสิที่ธิุท่ี่�ออกจำาหุ้น่ายแล้ะชำาระแล้้ว --- ไม่ม่ ---
มูล้ค่าหุุ้้นท่ี่�ตราไว้หุุ้้นล้ะ 10  บัาที่

ทุนจดทะเบีียนในปี 2563
ทุี่นจดที่ะเบ่ัยน 5,156,250,000  บัาที่
ทุี่นชำาระแล้้ว 5,000,000,000  บัาที่
หุุ้้นสามัญท่ี่�ออกจำาหุ้น่ายแล้ะชำาระแล้้ว 500,000,000  หุุ้้น
หุุ้้นบุัริมสิที่ธิุท่ี่�ออกจำาหุ้น่ายแล้ะชำาระแล้้ว --- ไม่ม่ ---
มูล้ค่าหุุ้้นท่ี่�ตราไว้หุุ้้นล้ะ 10  บัาที่

ผู้้�สอบีบัีญชีีของธุนาคาร
คณิะกรรมการตรวจสอบัพิจารณิาคุณิสมบััติแล้ะการปฏิิบััติงิาน 
ของิผูู้้สอบับััญช่ แล้ะเสนอต่อคณิะกรรมการธุนาคารในการแต่งิตั�งิ 
ผูู้้สอบับััญช่ รวมถึงิค่าธุรรมเน่ยมการสอบับััญช่เพ่�อเสนอขออนุมัติ 
จากท่ี่�ประชุมผูู้้ถ่อหุุ้้นสามัญประจำาปี

สำ าหุ้รับัรายช่�อผูู้้สอบับััญช่ท่ี่� เสนอเพ่�อพิจารณิาแต่งิตั�งิเป็นผูู้้สอบั
บััญช่ของิธุนาคาร จะต้องิเป็นผูู้้สอบับััญช่ท่ี่� ได้รับัความเห็ุ้นชอบั 
จากธุนาคารแหุ่้งิประเที่ศไที่ย (ธุปที่.) ซึึ่�งิ ธุปที่. ได้ม่หุ้นังิส่อท่ี่�   
ฝกก. 117/2561 เร่�องิ การใหุ้้ความเห็ุ้นชอบัผูู้้สอบับััญช่ฉบัับัล้งิ
วันท่ี่�  12 ม่นาคม 2561 ใหุ้้ความเห็ุ้นชอบัผูู้้สอบับััญช่จากบัริษััที่  
เคพ่เอ็มจ่ ภูมิไชย สอบับััญช่ จำากัด จำานวน 3 ท่ี่าน ได้แก่

1.  นางิสาวอรพินท์ี่ สินถาวรกุล้ ผูู้้สอบับััญช่รับัอนุญาต 
เล้ขท่ี่�  9441 แล้ะ/หุ้ร่อ

2.  นายชาญชัย สกุล้เกิดสิน ผูู้้สอบับััญช่รับัอนุญาตเล้ขท่ี่�  6827  
แล้ะ/หุ้ร่อ

3.  นางิสาวพรรณิทิี่พย์ กุล้สันติธุำารงิค์ ผูู้้สอบับััญช่รับัอนุญาต 
เล้ขท่ี่�  4208

ความสัมพัันธ์ุกัิบีธุนาคาร
ผูู้้สอบับััญช่ท่ี่� ได้รับัแต่งิตั� งิไม่ม่ความสัมพันธ์ุ ในลั้กษัณิะอ่� นกับั
ธุนาคาร

ข้อมูลธนาคาร
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน)
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สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สำ านักิงานใหญ่
123 อาคารไที่ยประกันช่วิต ถนนรัชดาภิเษัก
แขวงิดินแดงิ เขตดินแดงิ กรุงิเที่พฯ 10400

สำ านักิธุุรกิิจรัชีดาภิเษกิ
(อาคารไที่ยประกันช่วิต ถนนรัชดาภิเษัก รถไฟฟ้าใต้ดินสถาน่ศูนย์วัฒนธุรรม)
123 ชั�น 1 อาคารไที่ยประกันช่วิต ถนนรัชดาภิเษัก แขวงิดินแดงิ เขตดินแดงิ 
กรุงิเที่พฯ 10400

จันที่ร์ - ศุกร์ 
08.30 น. - 17.00 น.

0 2697 5454 0 2642 3112

สาขาซีีคอน บีางแค
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  329 ชั�น 3 ศูนย์การค้าซ่ึ่คอน บัางิแค
607 ถนนเพชรเกษัม แขวงิบัางิหุ้ว้า เขตภาษ่ัเจริญ กรุงิเที่พฯ 10160

ทุี่กวัน 
11.00 น. - 19.30 น.

0 2458 2818-20 0 2458 2821

สาขาซีีคอน ศัรีนครินทร์
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  3057D-2 ชั�น 3 ศูนย์การค้าซ่ึ่คอนสแควร์ 
55 ถนนศร่นครินที่ร์ แขวงิหุ้นองิบัอน เขตประเวศ กรุงิเที่พฯ 10250

ทุี่กวัน 
10.30 น. - 19.30 น.

0 2054 0567, 
0 2054 0678, 
0 2054 0777

0 2054 0789

สาขาเซ็ีนทรัล ชีลบุีรี
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  173 ชั�น 1 ศูนย์การค้าเซ็ึ่นที่รัล้พล้าซึ่า ชล้บุัร่
55/88-89, 55/91 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้เสม็ด อำาเภอเม่องิชล้บุัร่ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20000

ทุี่กวัน 
10.30 น. - 19.30 น.

0 3805 3773-4, 
0 3805 3999

0 3805 3775

สาขาเซ็ีนทรัล ป่� นเกิล�า
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  426/2 ชั�น 4 ศูนย์การค้าเซ็ึ่นที่รัล้พล้าซึ่า ป่� นเกล้้า
7/222 ถนนบัรมราชชนน่ แขวงิอรุณิอมรินที่ร์
เขตบัางิกอกน้อย กรุงิเที่พฯ 10700

ทุี่กวัน 
11.00 น. - 19.30 น.

0 2884 7797-9 0 2884 7890

สาขาเซ็ีนทรัล พัระราม 2
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  G30/1 ชั�น G ศูนย์การค้าเซ็ึ่นที่รัล้พล้าซึ่า พระราม 2
160 ถนนพระรามท่ี่�  2 แขวงิแสมดำา เขตบัางิขุนเท่ี่ยน กรุงิเที่พฯ 10150

ทุี่กวัน 
11.00 น. - 19.30 น.

0 2416 1688-9, 
0 2416 1900

 
0 2416 1901

สาขาเซ็ีนทรัล ลาดพัร�าว
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  231/2 ชั�น 2 ศูนย์การค้าเซ็ึ่นที่รัล้พล้าซึ่า ล้าดพร้าว 
1697 ถนนพหุ้ล้โยธิุน แขวงิจตุจักร เขตจตุจักร กรุงิเที่พฯ 10900

ทุี่กวัน
11.00 น. - 20.00 น.

0 2056 9576-8 0 2056 9579

สาขาเซ็ีนทรัล เวสต์์เกิต์
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  342 ชั�น 3 ศูนย์การค้าเซ็ึ่นที่รัล้พล้าซึ่า เวสต์เกต
199, 199/1, 199/2 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้เสาธุงิหิุ้น
อำาเภอบัางิใหุ้ญ่ จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11140

ทุี่กวัน 
11.00 น. - 20.00 น.

0 2086 2211, 
0 2086 5934-5

0 2086 5936

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์ัวาน                                                     
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  524 ชั�น 5 ศูนย์การค้าเดอะมอล้ล์้ งิามวงิศ์วาน
408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426,  
428, 430, 430/1 หุ้มู่ท่ี่�  2 ถนนงิามวงิศ์วาน ตำาบัล้บัางิเขน
อำาเภอเม่องินนที่บุัร่ จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11000

ทุี่กวัน 
11.00 น. - 19.30 น.

0 2180 6446-8 0 2180 6449

สาขาเดอะมอลล์ นครราชีสีมา 
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  BB-07 ชั�น B ศูนย์การค้าเดอะมอล้ล์้ นครราชส่มา 
1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องินครราชส่มา
จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30000

ทุี่กวัน
10.30 น. - 19.30 น.

0 4434 2342, 
0 4434 2688-90

0 4434 2665

สำานักงานสาขา
ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำ ากััดิ (มหาชน)
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สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สาขาเดอะมอลล์ บีางกิะป่
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  2S-C13 A, B ชั�น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอล้ล์้ บัางิกะป่
3522 ถนนล้าดพร้าว แขวงิคล้องิจั�น เขตบัางิกะป่ กรุงิเที่พฯ 10240

ทุี่กวัน
11.00 น. - 19.30 น.

0 2704 7500, 
0 2704 7891-3

0 2704 7894

สาขาเดอะมอลล์ บีางแค
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  3S-R2-3B ชั�น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอล้ล์้ บัางิแค
518 ถนนเพชรเกษัม แขวงิบัางิแคเหุ้น่อ เขตบัางิแค กรุงิเที่พฯ 10160

ทุี่กวัน 
10.30 น. - 19.30 น.

0 2803 8488-92 0 2803 8493

สาขานครปฐม
136 ถนนราชวิถ่ ตำาบัล้พระปฐมเจด่ย์ 
อำาเภอเม่องินครปฐม จังิหุ้วัดนครปฐม 73000  

จันที่ร์ - ศุกร์ 
08.00 น. - 17.00 น.

0 3431 0001, 
0 3431 0555

0 3431 0004

สาขาบิี�กิซีี อ�อมใหญ่ (ใกิล�ทางเข�าลานจอดรถ ต์รงข�ามเอ็มเค)
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  GJA 001/3 หุ้้างิสรรพสินค้าบิั�กซ่ึ่ ซูึ่เปอร์เซ็ึ่นเตอร์ 
17/17 หุ้มู่ท่ี่�  8 ถนนเพชรเกษัม ตำาบัล้อ้อมใหุ้ญ่ 
อำาเภอสามพราน จังิหุ้วัดนครปฐม 73160

ทุี่กวัน
10.30 น. - 19.30 น.

0 2431 2590-2 0 2431 2589

สาขาพัาราไดซ์ี พัาร์ค ศัรีนครินทร์
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  2 C001 ชั�น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ึ่ พาร์ค 
61 ถนนศร่นครินที่ร์ แขวงิหุ้นองิบัอน เขตประเวศ กรุงิเที่พฯ 10250

ทุี่กวัน
10.30 น. - 19.30 น.

0 2780 2209-11 0 2780 2208

สาขาฟ่ิวเจอร์พัาร์ค รังสิต์
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  PLZ.2.SHP030 ชั�น 2 ฝ่� งิเซ็ึ่นที่รัล้ ศูนย์การค้าฟ่วเจอร์พาร์ค รังิสิต
94 ถนนพหุ้ล้โยธิุน ตำาบัล้ประชาธิุป่ตย์ อำาเภอธัุญบุัร่ จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12130

ทุี่กวัน
11.00 น. - 19.30 น.

0 2958 5276-9 0 2958 5377

สาขาแฟิชัี�นไอส์แลนด์ รามอินทรา
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  S15 ชั�น 1 ศูนย์การค้าแฟชั�นไอส์แล้นด์
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินที่รา แขวงิคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงิเที่พฯ 10230

ทุี่กวัน
11.00 น. - 19.30 น.

0 2947 5656,
0 2947 5681, 
0 2947 5694-5

0 2947 5680

สาขาเยาวราชี 
222-224 (ตรงิข้ามคล้องิถมเยาวราช) ถนนเยาวราช แขวงิจักรวรรดิ
เขตสัมพันธุวงิศ์ กรุงิเที่พฯ 10100

จันที่ร์ - ศุกร์ 
08.30 น. - 17.00 น.

0 2222 3180-1, 
0 2222 3760-1

0 2222 3120

สาขาสมุทรปรากิาร
156 ถนนศร่สมุที่ร ตำาบัล้ปากนำ� า 
อำาเภอเม่องิสมุที่รปราการ จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10270

จันที่ร์ - ศุกร์
08.30 น. - 17.00 น.

0 2730 9160-3 0 2730 9159

สาขาสมุทรสาคร
920/30 ถนนเอกชัย ตำาบัล้มหุ้าชัย
อำาเภอเม่องิสมุที่รสาคร จังิหุ้วัดสมุที่รสาคร 74000

จันที่ร์ - ศุกร์
08.30 น. - 17.00 น.

0 3442 4200, 
0 3442 4343-4, 
0 3442 4446

0 3442 4445

สาขาอโศักิ พีัเอส ทาวเวอร์
36/11 ชั�น G อาคารพ่เอส ที่าวเวอร์ ถนนสุขุมวิที่ 21 (อโศก)
แขวงิคล้องิเตยเหุ้น่อ เขตวัฒนา กรุงิเที่พฯ 10110

จันที่ร์ - ศุกร์
08.30 น. - 17.30 น.

0 2261 9958-9 0 2261 9957
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สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

กิรุงเทพัฯ และปริมณฑล

กิรุงเทพัฯ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิล�วยนำ�าไท
4062 ถนนพระรามท่ี่�  4 แขวงิพระโขนงิ เขตคล้องิเตย กรุงิเที่พฯ 10110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2249 3517, 
0 2249 5165

0 2249 5236

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ถนนจันทน์
34 ถนนสาธุุประดิษัฐ์ แขวงิทุ่ี่งิวัดดอน เขตสาที่ร กรุงิเที่พฯ 10120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2212 8670-1 0 2212 8672

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ถนนพัระยาสุเรนทร์
785 ถนนพระยาสุเรนที่ร์ แขวงิบัางิชัน เขตคล้องิสามวา กรุงิเที่พฯ 10510

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2136 6842-3 0 2136 6843

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ถนนสุขาภิบีาล 5 ซีอย 45
49/765 ซึ่อยสุขาภิบัาล้ 5 ซึ่อย 45 แขวงิออเงิิน เขตสายไหุ้ม กรุงิเที่พฯ 10220

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2532 2285-6  0 2532 2286

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ทุ่งครุ
381/4 ถนนประชาอุทิี่ศ แขวงิบัางิมด เขตทุ่ี่งิครุ กรุงิเที่พฯ 10140

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2426 2663 0 2426 2664

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นาคนิวาส-ลาดพัร�าว
2 หุ้้องิ 104 ซึ่อยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส แขวงิล้าดพร้าว 
เขตล้าดพร้าว กรุงิเที่พฯ 10310

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2538 5073, 
0 2538 5083

0 2538 5421

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บีางกิะป่
171 ซึ่อยศูนย์การค้าแฮปปี� แล้นด์ 2 แขวงิคล้องิจั�น เขตบัางิกะป่ กรุงิเที่พฯ 10240

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2377 2985-6 -

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บีางขุนนนท์
21/45 ถนนบัางิขุนนนท์ี่ แขวงิบัางิขุนนนท์ี่ เขตบัางิกอกน้อย กรุงิเที่พฯ 10700

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2433 7406-7 -

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บีางเขน-วัชีรพัล
2/18 ถนนวัชรพล้ แขวงิท่ี่าแร้งิ เขตบัางิเขน กรุงิเที่พฯ 10230

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2347 0441-2 0 2347 0182

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บีางแค
100/2 หุ้มู่ท่ี่�  15 ถนนเพชรเกษัม แขวงิบัางิหุ้ว้า เขตภาษ่ัเจริญ กรุงิเที่พฯ 10160

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2413 3504-5 0 2413 3503

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บีางบีอน
701 ถนนเอกชัย แขวงิบัางิบัอน เขตบัางิบัอน กรุงิเที่พฯ 10150

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2415 5644-5 0 2415 5646

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ประชีานิเวศัน์
3/1 หุ้้องิ A1 ประชานิเวศน์ 1 สแควร์ โครงิการบ้ัานประชานิเวศน์ 1 
ถนนเที่ศบัาล้นิมิตรเหุ้น่อ แขวงิล้าดยาว เขตจตุจักร กรุงิเที่พฯ 10900

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2591 9180-1 0 2591 9182

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัระโขนง
28/1 ถนนสุขุมวิที่ 71 แขวงิพระโขนงิเหุ้น่อ เขตวัฒนา กรุงิเที่พฯ 10110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2130 7625-6 0 2130 7626

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัระราม 2
179/10 ถนนท่ี่าข้าม แขวงิแสมดำา เขตบัางิขุนเท่ี่ยน กรุงิเที่พฯ 10150

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2408 4850-1 0 2408 4852

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย มีนบุีรี
ศูนย์การค้าม่นบุัร่ อาคารปล้าตะเพ่ยนที่องิ ชั�น 2 
521/7 หุ้มู่ท่ี่�  18 ถนนส่หุ้บุัรานุกิจ แขวงิม่นบุัร่ เขตม่นบุัร่ กรุงิเที่พฯ 10510

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 2540 0190-2 0 2540 0193

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
และสำานักงานนาโนเครดิต
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สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย รามคำาแหง
38 ซึ่อยรามคำาแหุ้งิ 37/1 (หุ้มู่บ้ัานวิกรม์) แขวงิหัุ้วหุ้มาก 
เขตบัางิกะป่ กรุงิเที่พฯ 10240

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2318 2673-4 0 2318 2674

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ลาดกิระบัีง
2654/39 ถนนล้าดกระบัังิ แขวงิล้าดกระบัังิ เขตล้าดกระบัังิ กรุงิเที่พฯ 10250

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2327 0384-5 0 2327 0386

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย วงเวียนใหญ่
388 ถนนล้าดหุ้ญ้า แขวงิคล้องิสาน เขตคล้องิสาน กรุงิเที่พฯ 10600

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2437 8730-1  0 2437 8732

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ศัรีย่าน
664 อาคารหุ้้างิสรรพสินค้าเอดิสัน ถนนสามเสน แขวงิถนนนครไชยศร่ 
เขตดุสิต กรุงิเที่พฯ 10300

จันที่ร์ - ศุกร์
10.00 น. - 19.00 น.

0 2241 7363-4 0 2241 7365

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สุขุมวิท 101/1
1 หุ้้องิ 101 ซึ่อยวชิรธุรรมสาธิุต 23 ถนนสุขุมวิที่ 101/1 แขวงิบัางิจาก 
เขตพระโขนงิ กรุงิเที่พฯ 10260

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2397 0736-7 0 2397 0738

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หนองแขม
1711 ถนนเพชรเกษัม แขวงิหุ้ลั้กสองิ เขตบัางิแค กรุงิเที่พฯ 10160

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2421 7570-1 0 2421 7572

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หนองจอกิ
1 ถนนเช่�อมสัมพันธ์ุ แขวงิกระทุ่ี่มราย เขตหุ้นองิจอก กรุงิเที่พฯ 10530

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2548 2797-8 0 2548 2799

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ห�วยขวาง
1998/4-5 ถนนประชาสงิเคราะห์ุ้ แขวงิดินแดงิ เขตดินแดงิ กรุงิเที่พฯ 10320

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2275 5245-6 0 2275 5246

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ค้�บีอน 27
4 ซึ่อยคู้บัอน 27 แยก 24 แขวงิท่ี่าแร้งิ เขตบัางิเขน กรุงิเที่พฯ 10220

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 1398 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เซ็ีนเต์อร์วัน
หุ้้องิ 99 ชั�น G อาคารเซ็ึ่นเตอร์วัน ช้อปป่� งิ พล้าซ่ึ่า
1 ซึ่อยเลิ้ศป่ญญา ถนนราชวิถ่ แขวงิถนนพญาไที่ เขตราชเที่ว่ กรุงิเที่พฯ 10400

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2275 5245-6 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดกีิบีหม้
399/5 ถนนสุเหุ้ร่าคล้องิหุ้นึ�งิ แขวงิบัางิชัน เขตคล้องิสามวา กรุงิเที่พฯ 10510

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 2170 9819 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดโกิสุมรวมใจ
312/3 ตล้าดโกสุมรวมใจ ถนนโกสุมรวมใจ แขวงิดอนเม่องิ
เขตดอนเม่องิ กรุงิเที่พฯ 10210

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2503 7505 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดชุีมชีนชัียฉิิมพัลี
19 ซึ่อยบัางิแวก 82 แขวงิคล้องิขวางิ เขตภาษ่ัเจริญ กรุงิเที่พฯ 10160 

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2413 3504-5 0 2413 3505

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดชุีมชีนหม่้บี�านธุรากิร
4 ซึ่อยรามคำาแหุ้งิ 166 แยก 7 แขวงิม่นบุัร่ เขตม่นบุัร่ กรุงิเที่พฯ 10510

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 2138 5788 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเซีฟิเซ็ีนเต์อร์
42/30-42/34 หุ้มู่ท่ี่�  18 ถนนบัรมราชชนน่ แขวงิศาล้าธุรรมสพน์ 
เขตที่ว่วัฒนา กรุงิเที่พฯ 10170

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2413 3504-5 0 2413 3503

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดดอกิไม�  ปากิคลองต์ลาดใหม่
499/1-10 ถนนพรานนก-พุที่ธุมณิฑล้สาย 4 แขวงิบัางิพรม 
เขตตลิ้�งิชัน กรุงิเที่พฯ 10170

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2410 7787 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเต์าป้น
547/25 ถนนประชาราษัฎร์ 2 แขวงิบัางิซ่ึ่�อ เขตบัางิซ่ึ่�อ กรุงิเที่พฯ 10800

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2591 9180-1 0 2591 9182
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สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดนำาชัีย
127 ถนนล้าดกระบัังิ แขวงิล้าดกระบัังิ เขตล้าดกระบัังิ กรุงิเที่พฯ 10520

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 7132 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดบีวรร่มเกิล�า
123/23 ตล้าดบัวรร่มเกล้้า ซึ่อยเคหุ้ะร่มเกล้้า 1/3 แขวงิคล้องิสองิต้นนุ่น
เขตล้าดกระบัังิ กรุงิเที่พฯ 10520

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2540 0190-2
 
0 2540 0193

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดบีางปะกิอกิ
1439 ถนนสุขสวัสดิ�  แขวงิบัางิปะกอก เขตราษัฎร์บูัรณิะ กรุงิเที่พฯ 10140

จันที่ร์ อังิคาร พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 2409 2998 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดบัีวพััฒนา (ลาดปลาเค�า 50)
456 ถนนล้าดปล้าเค้า แขวงิจรเข้บััว เขตล้าดพร้าว กรุงิเที่พฯ 10230

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2157 3167 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดปัฐวิกิรณ์
27/51 หุ้มู่ท่ี่�  7 แขวงิคล้องิกุ่ม เขตบึังิกุ่ม กรุงิเที่พฯ 10240

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2780 2980 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดพัล้
1577 ถนนเที่อดไที่ แขวงิตล้าดพลู้ เขตธุนบุัร่ กรุงิเที่พฯ 10600

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2466 4899 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดพััฒนากิาร
174 ซึ่อยพัฒนาการ 70 แขวงิประเวศ เขตประเวศ กรุงิเที่พฯ 10250

พุธุ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

 0 2322 3611 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดยิ�งเจริญ
651 ตล้าดยิ�งิเจริญ ถนนพหุ้ล้โยธิุน แขวงิอนุสาวร่ย์ 
เขตบัางิเขน กรุงิเที่พฯ 10220

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2521 0014 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดลานทรายพัลาซ่ีา
659/103 ถนนสาธุุประดิษัฐ์ แขวงิบัางิโพงิพางิ 
เขตยานนาวา กรุงิเที่พฯ 10120

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2126 5444 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดลุงเพิั�ม (วิภาวดี 22)
222 ซึ่อยที่องิหุ้ล่้อ แขวงิล้าดยาว เขตจตุจักร กรุงิเที่พฯ 10900

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2511 1588 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเวิลด์มาร์เก็ิต์
109/14 ถนนที่ว่วัฒนา แขวงิที่ว่วัฒนา เขตที่ว่วัฒนา กรุงิเที่พฯ 10170

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2421 7570-1 0 2421 7572

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเศัรษฐะทัต์ต์์
75 ซึ่อยอาคารพิบูัล้วัฒนา ถนนพระรามท่ี่�  6 แขวงิสามเสนใน 
เขตพญาไที่ กรุงิเที่พฯ 10400

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2163 4788 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสี� แยกิบีางนา
47/10 ถนนสรรพาวุธุ แขวงิบัางินา เขตบัางินา กรุงิเที่พฯ 10260

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2702 7049-50 0 2730 9159

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดอ่อนนุชี 58
1932 ถนนอ่อนนุช แขวงิสวนหุ้ล้วงิ เขตสวนหุ้ล้วงิ กรุงิเที่พฯ 10250

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2397 0736-7 0 2397 0738

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดแฮปปี� แลนด์ ใหม่ (เสรีไทย 41)
48/5 ซึ่อยเสร่ไที่ย 41 ถนนเสร่ไที่ย แขวงิคล้องิกุ่ม เขตบึังิกุ่ม กรุงิเที่พฯ 10240

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2377 2985-6 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ท่าทราย
304/237 ซึ่อยประชาช่�น 12 แยก 1-2 แขวงิทุ่ี่งิสองิหุ้้องิ 
เขตหุ้ลั้กส่�  กรุงิเที่พฯ 10210

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2591 9180-1 0 2591 9182

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีางกิระดี�
166/3 ถนนบัางิกระด่�  แขวงิแสมดำา เขตบัางิขุนเท่ี่ยน กรุงิเที่พฯ 10150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2409 2720 -
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สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ประต้์นำ�า
หุ้้องิเล้ขท่ี่�  127 ชั�น 1 อาคารกรุงิที่องิพล้าซ่ึ่า 2
833 ถนนเพชรบุัร่ แขวงิถนนพญาไที่ เขตราชเที่ว่ กรุงิเที่พฯ 10400

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2253 4500 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ พััฒนากิาร 20
206 ซึ่อยพัฒนาการ 20 แขวงิสวนหุ้ล้วงิ เขตสวนหุ้ล้วงิ กรุงิเที่พฯ 10250

อังิคาร พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2318 2673-4 0 2318 2674

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ พัาหุรัด
95/103-106 อาคารตล้าดพาหุุ้รัด ถนนตร่เพชร แขวงิวังิบูัรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร กรุงิเที่พฯ 10200

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2437 8730-1 0 2437 8732

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ รามคำาแหง 2
197/199/201/203/205 อาคารนัมเบัอร์วันพล้าซ่ึ่า ถนนรามคำาแหุ้งิ 2
แขวงิดอกไม้ เขตประเวศ กรุงิเที่พฯ 10250

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 6122 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ลาดพัร�าว-วังหิน
760 ถนนล้าดพร้าววังิหิุ้น แขวงิล้าดพร้าว เขตล้าดพร้าว กรุงิเที่พฯ 10230

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2591 9180-1 0 2591 9182

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ วัน แอท โบ๊ีเบ๊ี
253/3 ถนนดำารงิรักษ์ั แขวงิคล้องิมหุ้านาค เขตป้อมปราบัศัตรูพ่าย
กรุงิเที่พฯ 10100

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2433 7406-7 0 2433 7408

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ศิัริราชี
954/32 ถนนพรานนก แขวงิบ้ัานช่างิหุ้ล่้อ เขตบัางิกอกน้อย กรุงิเที่พฯ 10700

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2433 7406-7 0 2434 3147

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สรงประภา
8/2 ซึ่อยสรงิประภา 9 ถนนสรงิประภา แขวงิดอนเม่องิ 
เขตดอนเม่องิ กรุงิเที่พฯ 10210

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2567 0060-2 0 2567 0063

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สายใต์� ใหม่
89 หุ้มู่ท่ี่�  8 ถนนบัรมราชชนน่ แขวงิฉิมพล่้ เขตตลิ้�งิชัน กรุงิเที่พฯ 10170

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2433 7406-7 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สีลม
425 ถนนส่ล้ม แขวงิส่ล้ม เขตบัางิรัก กรุงิเที่พมหุ้านคร 10500

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2212 8670-1 0 2212 8672

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หม่้บี�านนักิกีิฬาแหลมทอง
45 ถนนนักก่ฬาแหุ้ล้มที่องิ แขวงิทัี่บัช้างิ เขตสะพานสูงิ กรุงิเที่พฯ 10240

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2377 2985-6 -

นครปฐม

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิำาแพังแสน
111/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้กำาแพงิแสน อำาเภอกำาแพงิแสน จังิหุ้วัดนครปฐม 73140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3430 0637-8 0 3430 0639

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นครชัียศัรี (นครปฐม)
97/19 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บัางิกระเบัา อำาเภอนครชัยศร่ จังิหุ้วัดนครปฐม 73120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3431 0326 0 3431 0327

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นครปฐม
17-18 ถนนบ่ัอเริ�ม ตำาบัล้พระปฐมเจด่ย์ อำาเภอเม่องินครปฐม
จังิหุ้วัดนครปฐม 73000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3421 9696-7 0 3421 9697

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ดอนต้์ม
129/19 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้สามง่ิาม อำาเภอดอนตูม จังิหุ้วัดนครปฐม 73150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3421 9695-8, 
0 3427 1231-2

0 3421 9699

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดขุนแผู้น (นครปฐม)
31/37 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ท่ี่าตล้าด อำาเภอสามพราน จังิหุ้วัดนครปฐม 73110

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3431 1086 -
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สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดบีางเลน
116 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้บัางิเล้น อำาเภอบัางิเล้น จังิหุ้วัดนครปฐม 73130

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3430 0637-8 0 3430 0639

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดมาลี
141/50 หุ้มู่ 5 ตำาบัล้กระทุ่ี่มล้้ม อำาเภอสามพราน จังิหุ้วัดนครปฐม 73220

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2408 7479 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดศัาลายา
139/32 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ศาล้ายา อำาเภอพุที่ธุมณิฑล้ จังิหุ้วัดนครปฐม 73170

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2441 9383 -

นนทบุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นนทบุีรี
706 ถนนประชาราษัฎร์ ตำาบัล้สวนใหุ้ญ่ อำาเภอเม่องินนที่บุัร่ จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2526 8524-5 0 2526 8540

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บีางใหญ่
89/4 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้เสาธุงิหิุ้น อำาเภอบัางิใหุ้ญ่ จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2595 0420-2 0 2595 0423

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ปากิเกิร็ด
121/19 หุ้้องิเล้ขท่ี่�  PB 03 หุ้มู่ท่ี่�  3 ถนนแจ้งิวัฒนะ ตำาบัล้ปากเกร็ด 
อำาเภอปากเกร็ด จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2583 5615-6 0 2583 5617

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดนัดชุีมชีน
17/1 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้ล้ำาโพ อำาเภอบัางิบััวที่องิ จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11110  

พุธุ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2595 0420-2 0 2595 0423

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดใหม่เรวดี
543/34 ถนนเรวด่ ตำาบัล้ตล้าดขวัญ อำาเภอเม่องินนที่บุัร่ จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2526 8524-5 0 2526 8540

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ไทรน�อย (นนทบุีรี)
25/10 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้คล้องิขวางิ อำาเภอไที่รน้อย จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2147 1837 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีางบัีวทอง
59/2 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้โสนล้อย อำาเภอบัางิบััวที่องิ จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11110

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2595 0420-2 0 2595 0423

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เม่องทองธุานี
101-101/1 ถนนป๊อปปูล่้า ตำาบัล้บ้ัานใหุ้ม่ อำาเภอปากเกร็ด 
จังิหุ้วัดนนที่บุัร่ 11120

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2583 5615-6 0 2583 5617

ปทุมธุานี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ต์ลาดไท
31/26 ตล้าดไที่ หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้คล้องิหุ้นึ�งิ อำาเภอคล้องิหุ้ล้วงิ 
จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2516 4035-6 0 2516 4037

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ธัุญบุีรี คลอง 6
40/67 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้คล้องิหุ้ก อำาเภอคล้องิหุ้ล้วงิ จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2577 1383-4 0 2577 1385

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นวนคร (ปทุมธุานี)
10/27 หุ้มู่ท่ี่�  19 ตำาบัล้คล้องิหุ้นึ�งิ อำาเภอคล้องิหุ้ล้วงิ จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2529 1891-2 0 2529 1892

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ปทุมธุานี
24/159 ถนนปทุี่มกรุงิเที่พ ตำาบัล้บัางิปรอก อำาเภอเม่องิปทุี่มธุาน่ 
จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2581 1046-7 0 2581 1048
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สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย รังสิต์
81 ซึ่อยรังิสิต-ปทุี่มธุาน่ 3 ตำาบัล้ประชาธิุป่ตย์ อำาเภอธัุญบุัร่ 
จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12130

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2567 0060-2 0 2567 0063

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ลำาล้กิกิา
169/33 หุ้มู่ท่ี่�  3 ถนนล้ำาลู้กกา ตำาบัล้คูคต อำาเภอล้ำาลู้กกา 
จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12130

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2531 5012, 
0 2531 5014

0 2531 5013

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดกิลางลาดสวาย
52/39 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ล้าดสวาย อำาเภอล้ำาลู้กกา จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2531 5012,
0 2531 5014

0 2531 5013

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดฐานเพัชีรปทุม
99/8 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้บ้ัานใหุ้ม่ อำาเภอเม่องิปทุี่มธุาน่ จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2194 0993 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดไทยสมบ้ีรณ์
58 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้คล้องิสาม อำาเภอคล้องิหุ้ล้วงิ จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12120

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2516 4035-6 0 2516 4037

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดนานาเจริญ
23/7 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้คูคต อำาเภอล้ำาลู้กกา จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12130

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2592 4191 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดมารวย (หทัยราษฎร์ 54)
39/4 หุ้มู่ท่ี่�  18 ตำาบัล้บึังิคำาพร้อย อำาเภอล้ำาลู้กกา จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 6842-3 0 2136 6843

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดอุดมทรัพัย์
89/85 ตล้าดอุดมที่รัพย์ หุ้มู่ท่ี่�  1 ถนนสาย 346 ตำาบัล้คูขวางิ 
อำาเภอล้าดหุ้ลุ้มแก้ว จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12140

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2581 1046-7 0 2581 1048

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ธัุญบุีรี คลอง 11-12
11/12 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้บึังินำ� ารักษ์ั อำาเภอธัุญบุัร่ จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12110

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2147 1522 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีางค้วัด
88/10 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้บัางิคูวัด อำาเภอเม่องิปทุี่มธุาน่ จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12000

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2159 9118 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ลำาล้กิกิา คลอง 8
9/18 อาคารตล้าดเจริญกัล้ป์ หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ล้ำาลู้กกา 
อำาเภอล้ำาลู้กกา จังิหุ้วัดปทุี่มธุาน่ 12150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2531 5236-7 0 2531 5238

สมุทรปรากิาร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บีางพัลี
200/60 หุ้มู่ท่ี่�  1 ถนนเที่พารักษ์ั ตำาบัล้บัางิเสาธุงิ อำาเภอบัางิเสาธุงิ
จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10540

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2181 7971-2 0 2181 7973

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บีางพัลีใหญ่ (สมุทรปรากิาร)
228/11 หุ้มู่ท่ี่�  11 ตำาบัล้บัางิพล่้ใหุ้ญ่ อำาเภอบัางิพล่้ 
จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10540

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2180 0598-9 0 2180 0598

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัระประแดง
265/2 หุ้มู่ท่ี่�  17 ถนนนครเข่�อนขันธ์ุ ตำาบัล้บัางิพึ�งิ อำาเภอพระประแดงิ 
จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10130

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2464 2471 0 2464 2472

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดทิพัย์เกิสร
99/41 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้บัางิโฉล้งิ อำาเภอบัางิพล่้ จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10540

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2130 0424 -
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สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดไทยรุ่งทิพัย์ (สมุทรปรากิาร)
536/1 ตล้าดไที่ยรุ่งิทิี่พย์ หุ้มู่ท่ี่�  11 ตำาบัล้คล้องิด่าน อำาเภอบัางิบ่ัอ
จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10550

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2330 1055 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดนำาไทย (บีางพัลี)
99/5 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้บัางิพล่้น้อย อำาเภอบัางิบ่ัอ จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10560

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 2181 7971-2 0 2181 7973

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสดนิคมฯ บีางป้
548 ตล้าดสดนิคมฯ บัางิปู หุ้มู่ท่ี่�  6 ถนนพุที่ธุรักษัา ตำาบัล้แพรกษัา 
อำาเภอเม่องิสมุที่รปราการ จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10280

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2324 3355 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเอี�ยมเจริญ
2114 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้สำ าโรงิเหุ้น่อ อำาเภอเม่องิสมุที่รปราการ 
จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10270

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2384 1448 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สามแยกิพัระสมุทรเจดีย์
107/11 หุ้มู่ท่ี่�  3 ถนนสุขสวัสดิ�  ตำาบัล้ปากคล้องิบัางิปล้ากด 
อำาเภอพระสมุที่รเจด่ย์ จังิหุ้วัดสมุที่รปราการ 10290

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 2464 2471 0 2464 2472

สมุทรสาคร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บี�านแพั�ว (สมุทรสาคร)
345/6 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้หุ้ลั้กสาม อำาเภอบ้ัานแพ้ว จังิหุ้วัดสมุที่รสาคร 74120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3448 0300-1 0 3448 0301

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดกิระทุ่มแบีน
1345/14 ถนนสุคนธุวิที่ ตำาบัล้ตล้าดกระทุ่ี่มแบัน อำาเภอกระทุ่ี่มแบัน 
จังิหุ้วัดสมุที่รสาคร 74110

จันที่ร์ พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 3442 5802-3 0 3442 4520

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดป้าคี
49/5 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้พันท้ี่ายนรสิงิห์ุ้ อำาเภอเม่องิสมุที่รสาคร 
จังิหุ้วัดสมุที่รสาคร 74000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2408 4850-1 0 2408 4852

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดโพัธิุ�แจ� เซ็ีนเต์อร์
24/310 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บัางินำ� าจ่ด อำาเภอเม่องิสมุที่รสาคร 
จังิหุ้วัดสมุที่รสาคร 74000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3440 6631 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ท่าฉิลอม (สมุทรสาคร)
33/352 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้ท่ี่าจ่น อำาเภอเม่องิสมุที่รสาคร 
จังิหุ้วัดสมุที่รสาคร 74000

อังิคาร พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.30 น.

0 3444 6423 -

ภาคเหน่อ
เชีียงราย

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เชีียงของ (เชีียงราย)
279 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้เว่ยงิ อำาเภอเช่ยงิของิ จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57140

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5318 0095, 
0 5318 5523

0 5318 5523

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เชีียงราย
180/24 หุ้มู่ท่ี่�  12 ตำาบัล้รอบัเว่ยงิ อำาเภอเม่องิเช่ยงิราย จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5371 9056-7 0 5371 9058

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เชีียงแสน (เชีียงราย)
937/1 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้เว่ยงิ อำาเภอเช่ยงิแสน จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57150

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5360 2523-4 0 5360 2524
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สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เทิง (เชีียงราย)
193/1 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้เว่ยงิ อำาเภอเทิี่งิ จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57160

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5372 7293 0 5372 7294

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บี�านด่้ (เชีียงราย)
339/2 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้บ้ัานดู่ อำาเภอเม่องิเช่ยงิราย จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57100

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5316 0643,
0 5316 0645

0 5316 0645

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย แม่จัน (เชีียงราย)
219/5 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้แม่จัน อำาเภอแม่จัน จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5316 0930-1 0 5316 0931

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย แม่สาย (เชีียงราย)
2/5 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้เว่ยงิพางิคำา อำาเภอแม่สาย จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57130

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5373 1481-2 0 5373 1483

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เวียงป่าเป้า (เชีียงราย)
69/8 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้เว่ยงิ อำาเภอเว่ยงิป่าเป้า จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57170

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5316 0988-9 0 5316 0989

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสดกิลางเวียง (เชีียงราย)
428 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้เว่ยงิชัย อำาเภอเว่ยงิชัย จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57210

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5376 8289 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดห�วยไคร� (แม่สาย)
282 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้หุ้้วยไคร้ อำาเภอแม่สาย จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57220

จันที่ร์ อังิคาร พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5373 1481-2 0 5373 1483

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ป่าแดด (เชีียงราย)
10/6 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ป่าแดด อำาเภอป่าแดด จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57190

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5376 1120 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ พัาน (เชีียงราย)
852 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้เม่องิพาน อำาเภอพาน จังิหุ้วัดเช่ยงิราย 57120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 5371 9056-7 0 5371 9058

เชีียงใหม่

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย จอมทอง (เชีียงใหม่)
240/3 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ข่วงิเปา อำาเภอจอมที่องิ จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50160

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 4707-8 0 5311 4708

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เชีียงใหม่
265/4 ถนนช้างิเผู่้อก ตำาบัล้ช้างิเผู่้อก อำาเภอเม่องิเช่ยงิใหุ้ม่ 
จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50300

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5321 6238-9 0 5321 6237

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ฝาง (เชีียงใหม่)
661/1 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้เว่ยงิ อำาเภอฝางิ จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5345 1349 0 5345 1348

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย แม่แต์ง (เชีียงใหม่)
333/43 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ข่� เหุ้ล็้ก อำาเภอแม่แตงิ จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50150

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5337 2366, 
0 5337 2036

0 5337 2036

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย แม่ริม (เชีียงใหม่)
399/93 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ริมใต้ อำาเภอแม่ริม จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50180

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 1651 0 5311 1652

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สันกิำาแพัง
108/46 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้ต้นเปา อำาเภอสันกำาแพงิ จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50130

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5333 9474-5 0 5333 9476

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สันป่าต์อง (เชีียงใหม่)
137 หุ้มู่ท่ี่�  10 ตำาบัล้ยุหุ้ว่า อำาเภอสันป่าตองิ จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 4751-2 0 5311 4752

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หนองหอย (เชีียงใหม่)
332/3 ถนนล้ำาพูน ตำาบัล้วัดเกต อำาเภอเม่องิเช่ยงิใหุ้ม่ จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 1639 0 5311 1638

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ฮอด (เชีียงใหม่)
110/11 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้หุ้างิดงิ อำาเภอฮอด จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50240

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 4814-5 0 5311 4815

217รายงานประจำำาปี 2563



สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ไชียปรากิาร (เชีียงใหม่)
35/3 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ปงิตำา อำาเภอไชยปราการ จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50320

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5311 4836 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสดแม่เหียะ
32 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้แม่เหุ่้ยะ อำาเภอเม่องิเช่ยงิใหุ้ม่ จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50100

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5327 1172 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ทุ่งเสี� ยว (เชีียงใหม่)
458/3 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้บ้ัานกล้างิ อำาเภอสันป่าตองิ จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5311 4881 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สันทราย (เชีียงใหม่)
199 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้สันพระเนตร อำาเภอสันที่ราย จังิหุ้วัดเช่ยงิใหุ้ม่ 50210

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5310 6190 -

น่าน

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย น่าน
7/22 ถนนเจ้าฟ้า ตำาบัล้ในเว่ยงิ อำาเภอเม่องิน่าน จังิหุ้วัดน่าน 55000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5471 8462-3 0 5471 8463

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ปัว (น่าน)
148/1 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้ป่ว อำาเภอป่ว จังิหุ้วัดน่าน 55120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5471 8278-9 0 5471 8279

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เวียงสา (น่าน)
248/2 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้กล้างิเว่ยงิ อำาเภอเว่ยงิสา จังิหุ้วัดน่าน 55110

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 5471 8397 -

พัะเยา

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เชีียงคำา (พัะเยา)
85/2 หุ้มู่ท่ี่�  15 ตำาบัล้หุ้ย่วน อำาเภอเช่ยงิคำา จังิหุ้วัดพะเยา 56110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5443 0970 0 5443 0971

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัะเยา
112 ถนนพหุ้ล้โยธิุน ตำาบัล้แม่ตำ�า อำาเภอเม่องิพะเยา จังิหุ้วัดพะเยา 56000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5443 1029-30 0 5443 1028

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ จุน (พัะเยา)
260/4 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้หุ้้วยข้าวกำ�า อำาเภอจุน จังิหุ้วัดพะเยา 56150

จันที่ร์ พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 5443 0859 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ แม่ใจ (พัะเยา)
251/1 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้แม่ใจ อำาเภอแม่ใจ จังิหุ้วัดพะเยา 56130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5449 9201 -

แพัร่

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย แพัร่
96/15 ถนนช่อแฮ ตำาบัล้ในเว่ยงิ อำาเภอเม่องิแพร่ จังิหุ้วัดแพร่ 54000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5453 1352-5 0 5453 1351

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สอง (แพัร่)
46/2 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้บ้ัานกล้างิ อำาเภอสองิ จังิหุ้วัดแพร่ 54120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5452 0880-1 0 5452 0881

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ส้งเม่น (แพัร่)
2/11 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้ดอนมูล้ อำาเภอสูงิเม่น จังิหุ้วัดแพร่ 54130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5452 0642 -

ลำาปาง

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เกิาะคา (ลำาปาง)
291/1 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้ศาล้า อำาเภอเกาะคา จังิหุ้วัดล้ำาปางิ 52130

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5426 0348 0 5426 0347

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ลำาปาง
357/42 ถนนบุัญวาที่ย์ (ฉัตรไชย) ตำาบัล้สวนดอก 
อำาเภอเม่องิล้ำาปางิ จังิหุ้วัดล้ำาปางิ 52100

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5422 5300-3 0 5422 5304

218 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)
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สำ านักิงานนาโนเครดิต์ แม่เมาะ (ลำาปาง)
184/2 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้แม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ จังิหุ้วัดล้ำาปางิ 52220

จันที่ร์ อังิคาร พุธุ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5426 0171 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ วังเหน่อ (ลำาปาง)
5/34 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้วังิเหุ้น่อ อำาเภอวังิเหุ้น่อ จังิหุ้วัดล้ำาปางิ 52140

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5426 0113 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ห�างฉัิต์ร (ลำาปาง)
103/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้หุ้้างิฉัตร อำาเภอหุ้้างิฉัตร จังิหุ้วัดล้ำาปางิ 52190

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5420 9500 -

ลำาพ้ัน

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ลำาพ้ัน
182/2 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้เว่ยงิยองิ อำาเภอเม่องิล้ำาพูน จังิหุ้วัดล้ำาพูน 51000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5309 6182-4 0 5309 6184

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดอำานาจบี�านแซีม ป่าซีาง (ลำาพ้ัน)
109 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ม่วงิน้อย อำาเภอป่าซึ่างิ จังิหุ้วัดล้ำาพูน 51120

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5309 6182-4 0 5309 6184

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เวียงหนองล่อง (ลำาพ้ัน)
53/6 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้วังิผู้างิ อำาเภอเว่ยงิหุ้นองิล่้องิ จังิหุ้วัดล้ำาพูน 51120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5309 6404 -

อุต์รดิต์ถ์

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อุต์รดิต์ถ์
1/19 ถนนเจริญธุรรม ตำาบัล้ท่ี่าอิฐ 
อำาเภอเม่องิอุตรดิตถ์ จังิหุ้วัดอุตรดิตถ์ 53000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5541 6541, 
0 5541 6543

0 5541 6542

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ พิัชัีย (อุต์รดิต์ถ์)
57 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอพิชัย จังิหุ้วัดอุตรดิตถ์ 53120

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5547 9644 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สี� แยกิวังสีส้บี (อุต์รดิต์ถ์)
7/15 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้งิิ�วงิาม อำาเภอเม่องิอุตรดิตถ์ จังิหุ้วัดอุตรดิตถ์ 53000

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5547 9645 -

ภาคกิลาง
กิำาแพังเพัชีร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิำาแพังเพัชีร
91/4 ถนนราษัฎร์รวมใจ ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิกำาแพงิเพชร 
จังิหุ้วัดกำาแพงิเพชร 62000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5571 3101-4 0 5571 3105

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สลกิบีาต์ร (กิำาแพังเพัชีร)
1497/1 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้สล้กบัาตร อำาเภอขาณุิวรลั้กษับุัร่ 
จังิหุ้วัดกำาแพงิเพชร 62130

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5574 1864-5 0 5574 1864

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสมหวัง (กิำาแพังเพัชีร)
23/1 หุ้มู่ท่ี่�  12 ตำาบัล้ป่าพุที่รา อำาเภอขาณุิวรลั้กษับุัร่ 
จังิหุ้วัดกำาแพงิเพชร 62130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 5574 1864-5 0 5574 1864

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ท่ามะเข่อ (กิำาแพังเพัชีร)
828 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ท่ี่ามะเข่อ อำาเภอคล้องิขลุ้งิ จังิหุ้วัดกำาแพงิเพชร 62120

จันที่ร์ อังิคาร พุธุ
09.00 น. - 15.00 น.

0 5574 1465 -

ชัียนาท

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ชัียนาท
13/57 ถนนพรหุ้มประเสริฐ ตำาบัล้ในเม่องิ 
อำาเภอเม่องิชัยนาที่ จังิหุ้วัดชัยนาที่ 17000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5641 0912-3 0 5641 0913
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สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สรรคบุีรี (ชัียนาท)
34/6 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้แพรกศร่ราชา อำาเภอสรรคบุัร่ จังิหุ้วัดชัยนาที่ 17140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5641 0879 -

นครนายกิ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นครนายกิ
74/142 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้บ้ัานใหุ้ญ่ อำาเภอเม่องินครนายก 
จังิหุ้วัดนครนายก 26000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3731 4247-9 0 3731 4249

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บี�านนา (นครนายกิ)
88/1 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้บ้ัานนา อำาเภอบ้ัานนา จังิหุ้วัดนครนายก 26110

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3734 9246 -

นครสวรรค์

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นครสวรรค์
49/39 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้นครสวรรค์ตก อำาเภอเม่องินครสวรรค์ 
จังิหุ้วัดนครสวรรค์ 60000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5688 2133-4 0 5688 2135

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ลาดยาว (นครสวรรค์)
80 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้ล้าดยาว อำาเภอล้าดยาว จังิหุ้วัดนครสวรรค์ 60150

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5627 1390 0 5627 1389

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์าคลี (นครสวรรค์)
82/4 ถนนตาคล่้พัฒนา ตำาบัล้ตาคล่้ อำาเภอตาคล่้ จังิหุ้วัดนครสวรรค์ 60140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.30 น.

0 5620 0418 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีรรพัต์พิัสัย (นครสวรรค์)
601/10 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้เจริญผู้ล้ อำาเภอบัรรพตพิสัย จังิหุ้วัดนครสวรรค์ 60180

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 5621 7622 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ พัยุหะคีรี (นครสวรรค์)
188/16 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้พยุหุ้ะ อำาเภอพยุหุ้ะค่ร่ จังิหุ้วัดนครสวรรค์ 60130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 5620 0840 -

พัระนครศัรีอยุธุยา

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นครหลวง (อยุธุยา)
84/16 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้นครหุ้ล้วงิ อำาเภอนครหุ้ล้วงิ 
จังิหุ้วัดพระนครศร่อยุธุยา 13260

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3538 1971-2 0 3538 1972

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ประต้์นำ�าพัระอินทร์
92/71-72 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้เช่ยงิรากน้อย อำาเภอบัางิปะอิน 
จังิหุ้วัดพระนครศร่อยุธุยา 13180

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3535 4194, 
0 3535 4235

0 3535 4380

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย วังน�อย (อยุธุยา)
113 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตรอกอาคารพาณิิชย์ ตำาบัล้ล้ำาไที่ร อำาเภอวังิน้อย 
จังิหุ้วัดพระนครศร่อยุธุยา 13170

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3535 2553-4 0 3535 2554

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เสนา (อยุธุยา)
401/1 ถนนทัี่กษิัณิเสนา (ก) ตำาบัล้เสนา อำาเภอเสนา
จังิหุ้วัดพระนครศร่อยุธุยา 13110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3524 6400 0 3524 6401

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อยุธุยา
94/6 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้ไผู่้ลิ้งิ อำาเภอพระนครศร่อยุธุยา
จังิหุ้วัดพระนครศร่อยุธุยา 13000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3534 5666, 
0 3534 5668

0 3534 5667

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดท่าเร่อ (อยุธุยา)
433/4 ถนนเล่้ยบัแม่นำ� าป่าสัก ตำาบัล้ท่ี่าเร่อ อำาเภอท่ี่าเร่อ
จังิหุ้วัดพระนครศร่อยุธุยา 13130

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3538 1971-2 0 3538 1972
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สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสี� ขวาพััฒนา (อยุธุยา)
268/14 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้ล้ำาตาเสา อำาเภอวังิน้อย 
จังิหุ้วัดพระนครศร่อยุธุยา 13170

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3535 2553-4 0 3535 2554

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเอกิเซ็ีนเต์อร์
16/24 หุ้มู่ท่ี่�  11 ตำาบัล้บ้ัานเล้น อำาเภอบัางิปะอิน 
จังิหุ้วัดพระนครศร่อยุธุยา 13160

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3535 4194,  
0 3535 4235  

0 3535 4380

พิัจิต์ร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ต์ะพัานหิน (พิัจิต์ร)
1 ถนนสันติพล้าราม ตำาบัล้ตะพานหิุ้น อำาเภอตะพานหิุ้น จังิหุ้วัดพิจิตร 66110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5661 9709 0 5661 9708

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พิัจิต์ร
20/277 ถนนสระหุ้ล้วงิ ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิพิจิตร จังิหุ้วัดพิจิตร 66000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5661 1251,
0 5661 1253

0 5661 1252

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดศัรีโสภณ 2 สามง่าม (พิัจิต์ร)
354 หุ้มู่ท่ี่�  13 ตำาบัล้สามง่ิาม อำาเภอสามง่ิาม จังิหุ้วัดพิจิตร 66140

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0258 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีางม้ลนากิ (พิัจิต์ร)
44/41 ถนนประเท่ี่องิถิ�น ตำาบัล้บัางิมูล้นาก 
อำาเภอบัางิมูล้นาก จังิหุ้วัดพิจิตร 66120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5661 9755 -

พิัษณุโลกิ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัรหมพิัราม (พิัษณุโลกิ)
508/1 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้วงิฆ้้องิ อำาเภอพรหุ้มพิราม จังิหุ้วัดพิษัณุิโล้ก 65180

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5590 6580, 
0 5590 6579

0 5590 6579

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พิัษณุโลกิ
371/8 ถนนบัรมไตรโล้กนารถ 2 ตำาบัล้ในเม่องิ 
อำาเภอเม่องิพิษัณุิโล้ก จังิหุ้วัดพิษัณุิโล้ก 65000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5525 2804-5 0 5525 2803

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พิัษณุโลกิ (ถนนมิต์รภาพั)
729/17 ถนนมิตรภาพ ตำาบัล้ในเม่องิ 
อำาเภอเม่องิพิษัณุิโล้ก จังิหุ้วัดพิษัณุิโล้ก 65000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5590 6626, 
0 5590 6625

0 5590 6625

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดราษฎร์ธุรรมาภรณ์ (พิัษณุโลกิ)
569/3 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้บัางิระกำา อำาเภอบัางิระกำา จังิหุ้วัดพิษัณุิโล้ก 65140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 5537 1900 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดวังทองสามัคคี (พิัษณุโลกิ)
504/5 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้วังิที่องิ อำาเภอวังิที่องิ จังิหุ้วัดพิษัณุิโล้ก 65130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 5531 1991 -

เพัชีรบ้ีรณ์

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ชีนแดน (เพัชีรบ้ีรณ์)
78 หุ้มู่ท่ี่�  12 ตำาบัล้ชนแดน อำาเภอชนแดน จังิหุ้วัดเพชรบูัรณ์ิ 67150

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5671 3386 0 5671 3387

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บึีงสามพััน (เพัชีรบ้ีรณ์)
121/34 ตำาบัล้ซัึ่บัสมอที่อด อำาเภอบึังิสามพัน จังิหุ้วัดเพชรบูัรณ์ิ 67160

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5671 3396-7 0 5671 3397

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เพัชีรบ้ีรณ์
19/23 ถนนเกตุป่ญญา ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิเพชรบูัรณ์ิ
จังิหุ้วัดเพชรบูัรณ์ิ 67000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5672 1219, 
0 5672 1419

0 5672 1243
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สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ศัรีเทพั (เพัชีรบ้ีรณ์)
140/8 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้สระกรวด อำาเภอศร่เที่พ จังิหุ้วัดเพชรบูัรณ์ิ 67170

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5678 6420-1 0 5678 6421

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หล่มสักิ (เพัชีรบ้ีรณ์)
124/24 ถนนคชเสน่ย์ ตำาบัล้หุ้ล่้มสัก อำาเภอหุ้ล่้มสัก 
จังิหุ้วัดเพชรบูัรณ์ิ 67110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5671 3340-1 0 5671 3341

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ท่าพัล (เพัชีรบ้ีรณ์)
387 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ท่ี่าพล้ อำาเภอเม่องิเพชรบูัรณ์ิ จังิหุ้วัดเพชรบูัรณ์ิ 67250

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5678 6449 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ วิเชีียรบุีรี (เพัชีรบ้ีรณ์)
528/8 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ท่ี่าโรงิ อำาเภอวิเช่ยรบุัร่ จังิหุ้วัดเพชรบูัรณ์ิ 67130

อังิคาร พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5679 1046 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หนองไผู่้ (เพัชีรบ้ีรณ์)
559/3 หุ้มู่ท่ี่�  11 ตำาบัล้หุ้นองิไผู่้ อำาเภอหุ้นองิไผู่้ จังิหุ้วัดเพชรบูัรณ์ิ 67140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5678 6456 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หล่มเก่ิา (เพัชีรบ้ีรณ์)
25/1 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้หุ้ล่้มเก่า อำาเภอหุ้ล่้มเก่า จังิหุ้วัดเพชรบูัรณ์ิ 67120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5678 6432 -

ลพับุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย โคกิสำ าโรง (ลพับุีรี)
16 ถนนประชาวิถ่ ตำาบัล้โคกสำ าโรงิ อำาเภอโคกสำ าโรงิ จังิหุ้วัดล้พบุัร่ 15120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6815 0 3677 6814

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พััฒนานิคม (ลพับุีรี)
162/14 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ด่ลั้งิ อำาเภอพัฒนานิคม จังิหุ้วัดล้พบุัร่ 15220

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6848 0 3677 6847

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ลพับุีรี
43/3 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้ท่ี่าศาล้า อำาเภอเม่องิล้พบุัร่ จังิหุ้วัดล้พบุัร่ 15000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6642-3 0 3642 1992

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ลำานารายณ์ (ลพับุีรี)
110 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้ล้ำานารายณ์ิ อำาเภอชัยบัาดาล้ จังิหุ้วัดล้พบุัร่ 15130

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6927-8 0 3677 6928

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ พัรหมมาสต์ร์ (ลพับุีรี)
114/1 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้พรหุ้มมาสตร์ อำาเภอเม่องิล้พบุัร่ จังิหุ้วัดล้พบุัร่ 15000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3642 1335 -

สมุทรสงคราม

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สมุทรสงคราม
130/2 ซึ่อยบัางิแก้ว ถนนที่างิเข้าเม่องิ ตำาบัล้แม่กล้องิ 
อำาเภอเม่องิสมุที่รสงิคราม จังิหุ้วัดสมุที่รสงิคราม 75000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3475 6770,
0 3475 6772

0 3475 6771

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีางนกิแขวกิ (สมุทรสงคราม)
99/4 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้บัางินกแขวก อำาเภอบัางิคนท่ี่ 
จังิหุ้วัดสมุที่รสงิคราม 75120

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.30 น.

0 3471 0078 -

สระบุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย มวกิเหล็กิ (สระบุีรี)
168/25 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้มวกเหุ้ล็้ก อำาเภอมวกเหุ้ล็้ก จังิหุ้วัดสระบุัร่ 18180

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3634 0470 0 3634 0471

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สระบุีรี
173/39 ถนนสุดบัรรทัี่ด ตำาบัล้ปากเพร่ยว อำาเภอเม่องิสระบุัร่ 
จังิหุ้วัดสระบุัร่ 18000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3622 0861-2 0 3622 0863
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สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หนองแค (สระบุีรี)
93/14 ถนนเศรษัฐสัมพันธ์ุ ตำาบัล้หุ้นองิแค อำาเภอหุ้นองิแค 
จังิหุ้วัดสระบุัร่ 18140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3634 0469 0 3634 0468

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ กิารเคหะ (สระบุีรี)
2/11 ถนนเที่ศบัาล้ 5 ตำาบัล้ปากเพร่ยว อำาเภอเม่องิสระบุัร่ จังิหุ้วัดสระบุัร่ 18000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3622 0861,
0 3622 0862

0 3622 0863

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ แก่ิงคอย (สระบุีรี)
36 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้ตาล้เด่�ยว อำาเภอแก่งิคอย จังิหุ้วัดสระบุัร่ 18110

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3622 0861-2 0 3622 0863

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ นิคมเหมราชี (สระบุีรี)
119/8 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้หุ้นองิปล้าหุ้มอ อำาเภอหุ้นองิแค จังิหุ้วัดสระบุัร่ 18140

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 16.00 น.

0 3629 8145 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ วังม่วง (สระบุีรี)
35 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้คำาพราน อำาเภอวังิม่วงิ จังิหุ้วัดสระบุัร่ 18220

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3634 0253 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ วิหารแดง (สระบุีรี)
67/6 หุ้มู่ท่ี่�  10 ตำาบัล้หุ้นองิสรวงิ อำาเภอวิหุ้ารแดงิ จังิหุ้วัดสระบุัร่ 18150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3620 0861 -

สิงห์บุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สิงห์บุีรี
154/165 ตำาบัล้บัางิพุที่รา อำาเภอเม่องิสิงิห์ุ้บุัร่ จังิหุ้วัดสิงิห์ุ้บุัร่ 16000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3651 0348, 
0 3651 0350

0 3651 0349

สุโขทัย

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สวรรคโลกิ (สุโขทัย)
92/9 ถนนจรดวิถ่ถ่องิ ตำาบัล้เม่องิสวรรคโล้ก 
อำาเภอสวรรคโล้ก จังิหุ้วัดสุโขทัี่ย 64110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5564 3191 0 5564 3192

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สุโขทัย
19/1 ถนนสิงิหุ้วัฒน์ ตำาบัล้ธุาน่ อำาเภอเม่องิสุโขทัี่ย จังิหุ้วัดสุโขทัี่ย 64000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5561 5658-9 0 5561 5659

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ กิงไกิรลาศั (สุโขทัย)
9/6 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้บ้ัานกร่างิ อำาเภอกงิไกรล้าศ จังิหุ้วัดสุโขทัี่ย 64170

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5561 5690 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ทุ่งเสลี�ยม (สุโขทัย)
168/2 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้ทุ่ี่งิเสล่้�ยม อำาเภอทุ่ี่งิเสล่้�ยม จังิหุ้วัดสุโขทัี่ย 64150

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5561 5623 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บี�านด่านลานหอย (สุโขทัย)
190/25 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้ล้านหุ้อย อำาเภอบ้ัานด่านล้านหุ้อย 
จังิหุ้วัดสุโขทัี่ย 64140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 5561 5681 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ศัรีสัชีนาลัย (สุโขทัย)
436/6 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้หุ้าดเส่� ยว อำาเภอศร่สัชนาลั้ย จังิหุ้วัดสุโขทัี่ย 64130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5567 2220 -

สุพัรรณบุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ดอนเจดีย์ (สุพัรรณบุีรี)
999/110 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ดอนเจด่ย์ อำาเภอดอนเจด่ย์ จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72170

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8513 0 3552 8514

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ด่านชี�าง (สุพัรรณบุีรี)
280/5-6 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ด่านช้างิ อำาเภอด่านช้างิ จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72180

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8668,
0 3552 8667

0 3552 8667

223รายงานประจำำาปี 2563



สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เดิมบีางนางบีวชี (สุพัรรณบุีรี)
26/11 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้เขาพระ อำาเภอเดิมบัางินางิบัวช จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8653-4  0 3552 8654

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สองพีั�น�อง (สุพัรรณบุีรี)
90/15 ถนนบัางิล่้� -หุ้นองิวัล้ย์เปร่ยงิ ตำาบัล้สองิพ่�น้องิ 
อำาเภอสองิพ่�น้องิ จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8424-5 0 3552 8425

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สุพัรรณบุีรี
56/2 ถนนเณิรแก้ว ตำาบัล้ท่ี่าพ่�เล่้�ยงิ อำาเภอเม่องิสุพรรณิบุัร่ 
จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3544 6548-9 0 3552 3200

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อ่้ทอง (สุพัรรณบุีรี)
732 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้อู่ที่องิ อำาเภออู่ที่องิ จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72160

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 4072 0 3552 4073

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเขต์ (สุพัรรณบุีรี)
302 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้จรเข้สามพัน อำาเภออู่ที่องิ จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 71170

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3454 0208 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดแม่จ้ (สุพัรรณบุีรี)
705 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้สามชุก อำาเภอสามชุก จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 3552 8513  0 3552 8514

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ท่าเสด็จ (สุพัรรณบุีรี)
379/4 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้สระแก้ว อำาเภอเม่องิสุพรรณิบุัร่ จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72230

จันที่ร์ อังิคาร พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3552 8613 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ทุ่งคอกิ (สุพัรรณบุีรี)
684 หุ้มู่ท่ี่�  10 ตำาบัล้ทุ่ี่งิคอก อำาเภอสองิพ่�น้องิ จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72190

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3544 0516 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ศัรีประจันต์์ (สุพัรรณบุีรี)
57/1 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บ้ัานกร่างิ อำาเภอศร่ประจันต์ จังิหุ้วัดสุพรรณิบุัร่ 72140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น

0 3552 8670 -

อ่างทอง

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อ่างทอง
49/9 ถนนอ่างิที่องิ-สิงิห์ุ้บุัร่ ตำาบัล้ย่านซ่ึ่�อ อำาเภอเม่องิอ่างิที่องิ 
จังิหุ้วัดอ่างิที่องิ 14000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3561 2050, 
0 3561 2052

0 3561 2051

อุทัยธุานี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อุทัยธุานี
166/4 ถนนเติบัศิริ ตำาบัล้อุทัี่ยใหุ้ม่ อำาเภอเม่องิอุทัี่ยธุาน่ 
จังิหุ้วัดอุทัี่ยธุาน่ 61000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5651 0697-8 0 5651 0698

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หนองฉิาง (อุทัยธุานี)
9/28 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้หุ้นองิฉางิ อำาเภอหุ้นองิฉางิ จังิหุ้วัดอุทัี่ยธุาน่ 61110

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5651 0690 -

ภาคต์ะวันออกิเฉีิยงเหน่อ
กิาฬสินธ์ุุ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิาฬสินธ์ุุ
18/12 ถนนทุ่ี่งิศร่เม่องิ ตำาบัล้กาฬสินธ์ุุ อำาเภอเม่องิกาฬสินธ์ุุ 
จังิหุ้วัดกาฬสินธ์ุุ 46000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4381 1351, 
0 4381 1358

0 4381 1356

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กุิฉิินารายณ์ (กิาฬสินธ์ุุ)
465/3 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บััวขาว อำาเภอกุฉินารายณ์ิ จังิหุ้วัดกาฬสินธ์ุุ 46110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4384 0491-2 0 4384 0492
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สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สมเด็จ (กิาฬสินธ์ุุ)
416/7 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้สมเด็จ อำาเภอสมเด็จ จังิหุ้วัดกาฬสินธ์ุุ 46150

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4384 0245-6 0 4384 0246

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เขาวง (กิาฬสินธ์ุุ)
136 หุ้มู่ท่ี่�  18 ตำาบัล้คุ้มเก่า อำาเภอเขาวงิ จังิหุ้วัดกาฬสินธ์ุุ 46160

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4384 0486 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ยางต์ลาด (กิาฬสินธ์ุุ)
448 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ยางิตล้าด อำาเภอยางิตล้าด จังิหุ้วัดกาฬสินธ์ุุ 46120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4381 1351, 
0 4381 1358

0 4381 1356

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สหัสขันธ์ุ (กิาฬสินธ์ุุ)
15/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้โนนบุัร่ อำาเภอสหัุ้สขันธ์ุ จังิหุ้วัดกาฬสินธ์ุุ 46140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4384 0467 -

ขอนแก่ิน

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิระนวน (ขอนแก่ิน)
49/5 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้หุ้นองิโก อำาเภอกระนวน จังิหุ้วัดขอนแก่น 40170

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4735, 
0 4342 4736

0 4342 4736

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ขอนแก่ิน
381/49 หุ้มู่ท่ี่�  17 ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิขอนแก่น จังิหุ้วัดขอนแก่น 40000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4346 8808-9 0 4346 8810

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ชุีมแพั (ขอนแก่ิน)
92/5 หุ้มู่ท่ี่�  15 ตำาบัล้ชุมแพ อำาเภอชุมแพ จังิหุ้วัดขอนแก่น 40130

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4331 3099-102 0 4331 3096

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ถนนกิสิกิรทุ่งสร�าง (ขอนแก่ิน)
279/27 หุ้มู่ท่ี่�  13 ถนนกสิกรทุ่ี่งิสร้างิ ตำาบัล้ในเม่องิ 
อำาเภอเม่องิขอนแก่น จังิหุ้วัดขอนแก่น 40000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4370-1 0 4342 4372

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นำ�าพัอง (ขอนแก่ิน)
562 หุ้มู่ท่ี่�  10 ถนนราษัฎร์บัำารุงิ ตำาบัล้หุ้นองิกุงิ 
อำาเภอนำ� าพองิ จังิหุ้วัดขอนแก่น 40140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4724-5 0 4342 4725

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บี�านไผู่้ (ขอนแก่ิน)
451/17 หุ้มู่ท่ี่�  1 ถนนมนตร่ ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอบ้ัานไผู่้ จังิหุ้วัดขอนแก่น 40110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4330 6236-7 0 4330 6237

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัล (ขอนแก่ิน)
127/1 ถนนมิตรภาพ ตำาบัล้เม่องิพล้ อำาเภอพล้ จังิหุ้วัดขอนแก่น 40120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4398-9 0 4342 4399

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หนองเร่อ (ขอนแก่ิน)
231 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้หุ้นองิเร่อ อำาเภอหุ้นองิเร่อ จังิหุ้วัดขอนแก่น 40210

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4750-1 0 4342 4751

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เขาสวนกิวาง (ขอนแก่ิน)
454 หุ้มู่ท่ี่�  11 ตำาบัล้คำาม่วงิ อำาเภอเขาสวนกวางิ จังิหุ้วัดขอนแก่น 40280

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4330 6696 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดประต้์นำ�า (ขอนแก่ิน)
456 ถนนมิตรภาพ ตำาบัล้เม่องิเก่า อำาเภอเม่องิขอนแก่น จังิหุ้วัดขอนแก่น 40000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4346 8808-9 0 4346 8810

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บี�านทุ่ม (ขอนแก่ิน)
134/5 หุ้มู่ท่ี่�  10 ตำาบัล้บ้ัานทุ่ี่ม อำาเภอเม่องิขอนแก่น จังิหุ้วัดขอนแก่น 40000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4330 6089 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บี�านหนองใหญ่ (ขอนแก่ิน)
12/63 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิขอนแก่น จังิหุ้วัดขอนแก่น 40000

จันที่ร์ พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.30 น.

0 4330 6810 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ภ้เวียง (ขอนแก่ิน) 
124/2 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้ภูเว่ยงิ อำาเภอภูเว่ยงิ จังิหุ้วัดขอนแก่น 40150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4342 4747 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ มัญจาคีรี (ขอนแก่ิน) 
33 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้กุดเค้า อำาเภอมัญจาค่ร่ จังิหุ้วัดขอนแก่น 40160

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4342 4737 -

225รายงานประจำำาปี 2563
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ชัียภ้มิ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย แกิ�งคร�อ (ชัียภ้มิ)
456/3 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้ช่องิสามหุ้มอ อำาเภอแก้งิคร้อ จังิหุ้วัดชัยภูมิ 36150

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4405 6860 0 4405 6861

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ชัียภ้มิ
293/63 ถนนยุติธุรรม ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิชัยภูมิ จังิหุ้วัดชัยภูมิ 36000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4481 1404,
0 4481 1406

0 4481 1405

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดคอนสาร (ชัียภ้มิ)
238/26 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้คอนสาร อำาเภอคอนสาร จังิหุ้วัดชัยภูมิ 36180

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4405 6970 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ภ้เขียว (ชัียภ้มิ)
81/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ผัู้กป่งิ อำาเภอภูเข่ยว จังิหุ้วัดชัยภูมิ 36110

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
11.00 น. - 17.00 น.

0 4486 1889 -

นครพันม

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นครพันม
130/1 ถนนนิตโย ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องินครพนม จังิหุ้วัดนครพนม 48000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4253 0772-3 0 4253 0773

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นาแกิ (นครพันม)
600/4 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้นาแก อำาเภอนาแก จังิหุ้วัดนครพนม 48130

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4253 0758-9 0 4253 0759

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ธุาตุ์พันม (นครพันม)
247 หุ้มู่ท่ี่�  13 ตำาบัล้ธุาตุพนม อำาเภอธุาตุพนม จังิหุ้วัดนครพนม 48110

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 16.00 น.

0 4254 1222 -

นครราชีสีมา

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ด่านขุนทด (นครราชีสีมา)
767/9 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ด่านขุนที่ด อำาเภอด่านขุนที่ด จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30210

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4498 4024, 
0 4498 4023

0 4498 4023

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ต์ลาดเซีฟิวัน
2/32 ซึ่อยมิตรภาพ 15 ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องินครราชส่มา
จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4421 1831-2 0 4421 1833

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นครราชีสีมา
1282/12 ถนนมิตรภาพ ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องินครราชส่มา
จังิหุ้วัดนครราชส่มา  30000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4425 1456 0 4434 2715

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บัีวใหญ่ (นครราชีสีมา)
11/42 ถนนเที่ศบัาล้ 4 ตำาบัล้บััวใหุ้ญ่ อำาเภอบััวใหุ้ญ่ 
จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4491 3707, 
0 4491 3709

0 4491 3708

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ปักิธุงชัีย (นครราชีสีมา)
260/2 หุ้มู่ท่ี่�  12 ตำาบัล้เม่องิป่ก อำาเภอป่กธุงิชัย จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30150

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4493 8766-7 0 4493 8767

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ปากิช่ีอง (นครราชีสีมา)
939/19 ถนนมิตรภาพ ตำาบัล้ปากช่องิ อำาเภอปากช่องิ จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30130

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4431 6801-2 0 4431 6803

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พิัมาย (นครราชีสีมา)
553/4 หุ้มู่ท่ี่�  14 ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอพิมาย จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4475 6872-3  0 4475 6873

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สีคิ�ว (นครราชีสีมา)
352 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้ส่คิ�ว อำาเภอส่คิ�ว จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30140

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4498 4020-1 0 4498 4021

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เฉิลิมพัระเกีิยรติ์ (นครราชีสีมา)
211 หุ้มู่ท่ี่�  14 ตำาบัล้ท่ี่าช้างิ อำาเภอเฉลิ้มพระเก่ยรติ จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30230

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
10.00 น. - 16.00 น.

0 4495 0050 -

226 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)
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สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดแม่สมบ้ีรณ์ จอหอ (นครราชีสีมา)
82 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้จอหุ้อ อำาเภอเม่องินครราชส่มา จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30310

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4421 1831-2 0 4421 1833

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดรวมนำ�าใจชีาวกิลางดง (นครราชีสีมา)
99/24 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้กล้างิดงิ อำาเภอปากช่องิ จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30130

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4431 6801-2 0 4431 6803

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ โนนส้ง (พิัมาย)
9/11 ซึ่อยเที่ศบัาล้ 1 ถนนเที่ศบัาล้ ตำาบัล้โนนสูงิ อำาเภอโนนสูงิ 
จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30160

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4439 0707 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ส้งเนิน (นครราชีสีมา)
187/1 หุ้มู่ท่ี่�  11 ตำาบัล้สูงิเนิน อำาเภอสูงิเนิน จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30170

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4498 4022 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หนองสาหร่าย (นครราชีสีมา)
358/8 หุ้มู่ท่ี่�  17 ตำาบัล้หุ้นองิสาหุ้ร่าย อำาเภอปากช่องิ จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30130

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4430 0551 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หัวทะเล (นครราชีสีมา)
296 หุ้มู่ท่ี่�  3 ถนนเพชรมาตุคล้า ตำาบัล้หัุ้วที่ะเล้ อำาเภอเม่องินครราชส่มา 
จังิหุ้วัดนครราชส่มา 30000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4425 1456 0 4434 2715

บึีงกิาฬ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บึีงกิาฬ
218/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้บึังิกาฬ อำาเภอเม่องิบึังิกาฬ จังิหุ้วัดบึังิกาฬ 38000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4249 0762-3 0 4249 1545

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เซีกิา (บึีงกิาฬ)
289/3 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้เซึ่กา อำาเภอเซึ่กา จังิหุ้วัดบึังิกาฬ 38150

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่  
09.00 น. - 15.00 น.

0 4249 0454 -

บุีรีรัมย์

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นางรอง (บุีรีรัมย์)
214/7 ถนนประชาสันติสุข ตำาบัล้นางิรองิ อำาเภอนางิรองิ จังิหุ้วัดบุัร่รัมย์ 31110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4463 4528 0 4463 4529

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บุีรีรัมย์
112 ถนนจิระ ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิบุัร่รัมย์ จังิหุ้วัดบุัร่รัมย์ 31000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4461 3444, 
0 4461 3433

0 4461 3466

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ประโคนชัีย (บุีรีรัมย์)
465/1 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ประโคนชัย อำาเภอประโคนชัย จังิหุ้วัดบุัร่รัมย์ 31140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4463 4845, 
0 4463 4846

0 4463 4846

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ปะคำา (บุีรีรัมย์)
17 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้ปะคำา อำาเภอปะคำา จังิหุ้วัดบุัร่รัมย์ 31220

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6797 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ละหานทราย (บุีรีรัมย์) 
34 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ล้ะหุ้านที่ราย อำาเภอล้ะหุ้านที่ราย จังิหุ้วัดบุัร่รัมย์ 31170

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6927 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ลำาปลายมาศั (บุีรีรัมย์)
771 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้ล้ำาปล้ายมาศ อำาเภอล้ำาปล้ายมาศ จังิหุ้วัดบุัร่รัมย์ 31130

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 0088 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สตึ์กิ (บุีรีรัมย์) 
344/67 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้นิคม อำาเภอสตึก จังิหุ้วัดบุัร่รัมย์ 31150

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6726 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หนองกีิ�  (บุีรีรัมย์) 
19/4 หุ้มู่ท่ี่�  2 ถนนส่� สิงิหุ้า ตำาบัล้ทุ่ี่งิกระเต็น อำาเภอหุ้นองิก่�  จังิหุ้วัดบุัร่รัมย์  31210

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6856 -
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มหาสารคาม

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย โกิสุมพิัสัย (มหาสารคาม)
399/1 หุ้มู่ท่ี่�  12 ตำาบัล้หัุ้วขวางิ อำาเภอโกสุมพิสัย จังิหุ้วัดมหุ้าสารคาม 44140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4375 0985-6 0 4375 0986

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัยัคฆภ้มิพิัสัย (มหาสารคาม)
30 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ปะหุ้ล้าน อำาเภอพยัคฆ้ภูมิพิสัย จังิหุ้วัดมหุ้าสารคาม 44110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4375 0615 0 4375 0614

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย มหาสารคาม
157/2 ถนนถ่นานนท์ี่ ตำาบัล้ตล้าด อำาเภอเม่องิมหุ้าสารคาม 
จังิหุ้วัดมหุ้าสารคาม 44000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4371 0811, 
0 4371 0813

0 4371 0812

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เชีียงย่น (มหาสารคาม)
8/8 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้เช่ยงิย่น อำาเภอเช่ยงิย่น จังิหุ้วัดมหุ้าสารคาม 44160

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4375 0913 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีรบ่ีอ (มหาสารคาม)
448/3 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้บัรบ่ัอ อำาเภอบัรบ่ัอ จังิหุ้วัดมหุ้าสารคาม 44130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4375 0912 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ วาปีปทุม (มหาสารคาม)
454 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้หุ้นองิแสงิ อำาเภอวาปีปทุี่ม จังิหุ้วัดมหุ้าสารคาม 44120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4375 0990 -

มุกิดาหาร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย มุกิดาหาร
89/8 ถนนมุกดาหุ้าร-ดอนตาล้ ตำาบัล้ศร่บุัญเร่องิ 
อำาเภอเม่องิมุกดาหุ้าร จังิหุ้วัดมุกดาหุ้าร 49000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4261 4030-1 0 4261 4034

ยโสธุร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ยโสธุร
361 ถนนวิที่ยะธุำารงิค์ ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิยโสธุร จังิหุ้วัดยโสธุร 35000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4575 6635 0 4575 6634

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ คำาเข่�อนแกิ�ว (ยโสธุร)
10/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ลุ้มพุก อำาเภอคำาเข่�อนแก้ว จังิหุ้วัดยโสธุร 35110

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4575 6684 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เลิงนกิทา (ยโสธุร)
590 หุ้มู่ท่ี่�  13 ตำาบัล้สามแยก อำาเภอเลิ้งินกที่า จังิหุ้วัดยโสธุร 35120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.30 น. - 16.00 น.

0 4575 6784 -

ร�อยเอ็ด

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เกิษต์รวิสัย (ร�อยเอ็ด)
66 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้เกษัตรวิสัย อำาเภอเกษัตรวิสัย จังิหุ้วัดร้อยเอ็ด 45150

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6484, 
0 4355 6483

0 4355 6483

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย โพันทอง (ร�อยเอ็ด)
176 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้แวงิ อำาเภอโพนที่องิ จังิหุ้วัดร้อยเอ็ด 45110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6435-6 0 4355 6436

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ร�อยเอ็ด
56/2 ถนนเที่วาภิบัาล้ ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิร้อยเอ็ด 
จังิหุ้วัดร้อยเอ็ด 45000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4351 6711, 
0 4351 8237

0 4351 8236

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สุวรรณภ้มิ (ร�อยเอ็ด)
547/7 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้สระคู อำาเภอสุวรรณิภูมิ จังิหุ้วัดร้อยเอ็ด 45130

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6431-2 0 4355 6432

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ จตุ์รพัักิต์รพิัมาน (ร�อยเอ็ด)
447/1 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้หัุ้วช้างิ อำาเภอจตุรพักตรพิมาน จังิหุ้วัดร้อยเอ็ด 45180

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4356 1151 -

228 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)
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สำ านักิงานนาโนเครดิต์ โพัธิุ�ชัีย (ร�อยเอ็ด) 
104 หุ้มู่ท่ี่�  17 ตำาบัล้ขามเปี� ย อำาเภอโพธิุ�ชัย จังิหุ้วัดร้อยเอ็ด 45230

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4355 6437 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เสลภ้มิ (ร�อยเอ็ด)
100 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ขวัญเม่องิ อำาเภอเสล้ภูมิ จังิหุ้วัดร้อยเอ็ด 45120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4351 6711, 
0 4351 8237

0 4351 8236

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หนองพัอกิ (ร�อยเอ็ด)
14 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้หุ้นองิพอก อำาเภอหุ้นองิพอก จังิหุ้วัดร้อยเอ็ด 45210

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4350 1679 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ อาจสามารถ (ร�อยเอ็ด)
2/8 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้อาจสามารถ อำาเภออาจสามารถ จังิหุ้วัดร้อยเอ็ด 45160

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4355 6434 -

เลย

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เลย
83/2 ถนนเจริญรัฐ ตำาบัล้กุดป่องิ อำาเภอเม่องิเล้ย จังิหุ้วัดเล้ย 42000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4281 5476-7 0 4281 5478

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ วังสะพุัง (เลย)
531/2 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้วังิสะพุงิ อำาเภอวังิสะพุงิ จังิหุ้วัดเล้ย 42130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4281 0401 -

ศัรีสะเกิษ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กัินทรลักิษ์ (ศัรีสะเกิษ)
62/1 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้นำ� าอ้อม อำาเภอกันที่รลั้กษ์ั จังิหุ้วัดศร่สะเกษั 33110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4582 6530 0 4582 6531

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ขุขันธ์ุ (ศัรีสะเกิษ)
637/2 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้หุ้้วยเหุ้น่อ อำาเภอขุขันธ์ุ จังิหุ้วัดศร่สะเกษั 33140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4582 6562-3 0 4582 6563

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ราษีไศัล (ศัรีสะเกิษ)
34/9 หุ้มู่ท่ี่�  2 ถนนรัฐประชา ตำาบัล้เม่องิคงิ อำาเภอราษ่ัไศล้ 
จังิหุ้วัดศร่สะเกษั 33160

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4568 2120, 
0 4568 2119

0 4568 2119

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ศัรีสะเกิษ
983/69 ถนนกวงิเฮงิ ตำาบัล้เม่องิใต้ อำาเภอเม่องิศร่สะเกษั 
จังิหุ้วัดศร่สะเกษั 33000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4561 3317-8 0 4561 3319

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ กัินทรารมย์ (ศัรีสะเกิษ)
74/16 หุ้มู่ท่ี่�  13 ตำาบัล้ดูน อำาเภอกันที่รารมย์ จังิหุ้วัดศร่สะเกษั 33130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4565 1158 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ขุนหาญ (ศัรีสะเกิษ)
25 หุ้มู่ท่ี่�  12 ถนนสุขาภิบัาล้ 1 ตำาบัล้สิ อำาเภอขุนหุ้าญ จังิหุ้วัดศร่สะเกษั 33150

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.30 น.

0 4582 6530 0 4582 6531

สกิลนคร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย คำาต์ากิล�า (สกิลนคร)
153/1 หุ้มู่ท่ี่�  11 ตำาบัล้คำาตากล้้า อำาเภอคำาตากล้้า จังิหุ้วัดสกล้นคร 47250

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4279 6402, 
0 4279 6401

0 4279 6401

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัังโคน (สกิลนคร)
56/12 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้พังิโคน อำาเภอพังิโคน จังิหุ้วัดสกล้นคร 47160

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4270 7530 0 4270 7529

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย วานรนิวาส (สกิลนคร)
218 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้คอนสวรรค์ อำาเภอวานรนิวาส จังิหุ้วัดสกล้นคร 47120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4297 3570-1 0 4297 3571

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สกิลนคร
218/23 ถนนรัฐพัฒนา ตำาบัล้ธุาตุเชิงิชุม 
อำาเภอเม่องิสกล้นคร จังิหุ้วัดสกล้นคร 47000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4271 2511, 
0 4271 3404

0 4271 6404
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สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สว่างแดนดิน (สกิลนคร)
651 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้สว่างิแดนดิน อำาเภอสว่างิแดนดิน จังิหุ้วัดสกล้นคร 47110

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.30 น. - 16.00 น.

0 4272 2355 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ อากิาศัอำานวย (สกิลนคร)
24/6 หุ้มู่ท่ี่�  18 ถนนไที่ยพาณิิชย์ ตำาบัล้อากาศ อำาเภออากาศอำานวย
จังิหุ้วัดสกล้นคร 47170

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4279 8118 -

สุรินทร์

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ท่าต้์ม (สุรินทร์)
374 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้ท่ี่าตูม อำาเภอท่ี่าตูม จังิหุ้วัดสุรินที่ร์ 32120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4455 8301-2 0 4455 8302

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สุรินทร์
142/4 ถนนสนิที่นิคมรัฐ ตำาบัล้ในเม่องิ อำาเภอเม่องิสุรินที่ร์ จังิหุ้วัดสุรินที่ร์ 32000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4451 3232,
0 4451 3113

0 4451 3233

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ จอมพัระ (สุรินทร์)
365/3 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้จอมพระ อำาเภอจอมพระ จังิหุ้วัดสุรินที่ร์ 32180

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4458 1232 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ปราสาท (สุรินทร์)  
311/14 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้กังิแอน อำาเภอปราสาที่ จังิหุ้วัดสุรินที่ร์ 32140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4455 1188 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ รัต์นบุีรี (สุรินทร์)
71 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้รัตนบุัร่ อำาเภอรัตนบุัร่ จังิหุ้วัดสุรินที่ร์ 32130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4459 9117 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ศีัขรภ้มิ (สุรินทร์)
137-138 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ระแงิงิ อำาเภอศ่ขรภูมิ จังิหุ้วัดสุรินที่ร์ 32110

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4456 1113 -

หนองคาย

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ท่าบ่ีอ (หนองคาย)
367/3 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ท่ี่าบ่ัอ อำาเภอท่ี่าบ่ัอ จังิหุ้วัดหุ้นองิคาย 43110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4241 4386-7 0 4241 4387  

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย โพันพิัสัย (หนองคาย)
576/1 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้จุมพล้ อำาเภอโพนพิสัย จังิหุ้วัดหุ้นองิคาย 43120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4241 4364-5 0 4241 4365

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หนองคาย
148/34 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้ม่ชัย อำาเภอเม่องิหุ้นองิคาย จังิหุ้วัดหุ้นองิคาย 43000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4241 4041, 
0 4241 4043

0 4241 4042

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เฝ้าไร่ (หนองคาย)
525 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้เฝ้าไร่ อำาเภอเฝ้าไร่ จังิหุ้วัดหุ้นองิคาย 43120

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 16.00 น.

0 4241 4359 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ศัรีเชีียงใหม่ (หนองคาย)
90/5 หุ้มู่ท่ี่�  14 ตำาบัล้พานพร้าว อำาเภอศร่เช่ยงิใหุ้ม่ จังิหุ้วัดหุ้นองิคาย 43130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4241 4385 -

หนองบัีวลำาภ้

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หนองบัีวลำาภ้
102/1 หุ้มู่ท่ี่�  10 ถนนอุดรธุาน่-เล้ย ตำาบัล้ล้ำาภู 
อำาเภอเม่องิหุ้นองิบััวล้ำาภู จังิหุ้วัดหุ้นองิบััวล้ำาภู 39000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4231 5415 0 4231 5414

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ นากิลาง (หนองบัีวลำาภ้)
133/1 หุ้มู่ท่ี่�  16 ตำาบัล้นากล้างิ อำาเภอนากล้างิ จังิหุ้วัดหุ้นองิบััวล้ำาภู 39170

จันที่ร์ อังิคาร พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4231 5471 -

230 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

อำานาจเจริญ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อำานาจเจริญ
560/2 หุ้มู่ท่ี่�  13 ตำาบัล้บุ่ังิ อำาเภอเม่องิอำานาจเจริญ จังิหุ้วัดอำานาจเจริญ 37000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4552 5821-2 0 4552 5822

อุดรธุานี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บี�านดุง (อุดรธุานี)
103/2 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตรอกประดู่ ซึ่อยงิามสง่ิา ตำาบัล้ศร่สุที่โธุ
อำาเภอบ้ัานดุงิ จังิหุ้วัดอุดรธุาน่ 41190

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 7305-6 0 4221 7306

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บี�านถ่อน (อุดรธุานี)
446/2 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บ้ัานเล่้�อม อำาเภอเม่องิอุดรธุาน่ จังิหุ้วัดอุดรธุาน่ 41000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 7375-6 0 4221 7376

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย วังสามหมอ (อุดรธุานี)
563/2 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้วังิสามหุ้มอ อำาเภอวังิสามหุ้มอ จังิหุ้วัดอุดรธุาน่ 41280

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 7472-3 0 4221 7473

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อุดรธุานี
213 ถนนอุดรดุษัฎ่ ตำาบัล้หุ้มากแข้งิ อำาเภอเม่องิอุดรธุาน่ 
จังิหุ้วัดอุดรธุาน่ 41000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4224 2555, 
0 4224 1347-8

0 4224 2504

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อุดร (บี�านจั�น)
844/4 ถนนที่หุ้าร (ดงิวัด) ตำาบัล้หุ้มากแข้งิ 
อำาเภอเม่องิอุดรธุาน่ จังิหุ้วัดอุดรธุาน่ 41000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 1657, 
0 4221 1659

0 4221 1658

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ กุิมภวาปี (อุดรธุานี)
396/1 หุ้มู่ท่ี่�  13 ถนนแชแล้ ตำาบัล้กุมภวาปี อำาเภอกุมภวาปี จังิหุ้วัดอุดรธุาน่ 41110

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 4221 1657, 
0 4221 1659

0 4221 1658

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บี�านผู่้อ (อุดรธุานี)
71/1 หุ้มู่ท่ี่�  10 ตำาบัล้บ้ัานผู่้อ อำาเภอบ้ัานผู่้อ จังิหุ้วัดอุดรธุาน่ 41160

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4221 7309 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หนองหาน (อุดรธุานี)
19/5 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้หุ้นองิหุ้าน อำาเภอหุ้นองิหุ้าน จังิหุ้วัดอุดรธุาน่ 41130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 16.00 น.

0 4221 7362 -

อุบีลราชีธุานี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เดชีอุดม (อุบีลราชีธุานี)
904 หุ้มู่ท่ี่�  24 ตำาบัล้เม่องิเดช อำาเภอเดชอุดม จังิหุ้วัดอุบัล้ราชธุาน่ 34160

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4525 1713 0 4525 1724

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พิับ้ีลมังสาหาร (อุบีลราชีธุานี)
60/4 ถนนพิบูัล้ ตำาบัล้พิบูัล้ อำาเภอพิบูัล้มังิสาหุ้าร จังิหุ้วัดอุบัล้ราชธุาน่ 34110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4542 9469, 
0 4542 9463

0 4542 9463

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย วารินชีำาราบี (อุบีลราชีธุานี)
102/6 ถนนสถล้มาร์ค ตำาบัล้วารินชำาราบั 
อำาเภอวารินชำาราบั จังิหุ้วัดอุบัล้ราชธุาน่ 34190

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4521 0885 0 4521 0884

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อุบีลราชีธุานี
234/1 หุ้มู่ท่ี่�  18 ตำาบัล้ขามใหุ้ญ่ อำาเภอเม่องิอุบัล้ราชธุาน่ 
จังิหุ้วัดอุบัล้ราชธุาน่ 34000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 4531 4421-2 0 4531 4423

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เข่�องใน (อุบีลราชีธุานี)
693/5 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้เข่�องิใน อำาเภอเข่�องิใน จังิหุ้วัดอุบัล้ราชธุาน่ 34150

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 4542 9491 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ม่วงสามสิบี (อุบีลราชีธุานี) 
186/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ม่วงิสามสิบั อำาเภอม่วงิสามสิบั จังิหุ้วัดอุบัล้ราชธุาน่ 34140

จันที่ร์ อังิคาร พุธุ
09.00 น. - 15.00 น.

0 4542 9490  -

231รายงานประจำำาปี 2563



สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

ภาคต์ะวันออกิ
จันทบุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย จันทบุีรี
87/2 ถนนมหุ้าราช ตำาบัล้ตล้าด อำาเภอเม่องิจันที่บุัร่ จังิหุ้วัดจันที่บุัร่ 22000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3932 1578-9 0 3932 0809

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัลับีพัลา (จันทบุีรี)
90/5 หุ้มู่ท่ี่�  11 ตำาบัล้พลั้บัพล้า อำาเภอเม่องิจันที่บุัร่ จังิหุ้วัดจันที่บุัร่ 22000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3948 0290-1 0 3948 0291

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ห�วยสะท�อน (จันทบุีรี)
247 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้ทุ่ี่งิเบัญจา อำาเภอท่ี่าใหุ้ม่ จังิหุ้วัดจันที่บุัร่ 22170

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3948 0637 0 3948 0638

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ขลุง (จันทบุีรี)
175/4 ถนนเที่ศบัาล้สาย 5 ตำาบัล้ขลุ้งิ อำาเภอขลุ้งิ จังิหุ้วัดจันที่บุัร่ 22110

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0180 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ท่าใหม่ (จันทบุีรี)
26 ถนนเที่ศบัาล้สาย 9 ตำาบัล้ท่ี่าใหุ้ม่ อำาเภอท่ี่าใหุ้ม่ จังิหุ้วัดจันที่บุัร่ 22120

จันที่ร์ พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0637-8 0 3948 0638

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ โป่งนำ�าร�อน (จันทบุีรี)
249/3 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ทัี่บัไที่ร อำาเภอโป่งินำ� าร้อน จังิหุ้วัดจันที่บุัร่ 22140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0140 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สอยดาว (จันทบุีรี)
600/16 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ปะตงิ อำาเภอสอยดาว จังิหุ้วัดจันที่บุัร่ 22180

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0139 -

ฉิะเชิีงเทรา

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ฉิะเชิีงเทรา
560/3 ถนนฉะเชิงิเที่รา-บัางิปะกงิ ตำาบัล้หุ้น้าเม่องิ
อำาเภอเม่องิฉะเชิงิเที่รา จังิหุ้วัดฉะเชิงิเที่รา 24000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3851 2090-1 0 3851 2092

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พันมสารคาม (ฉิะเชิีงเทรา)
1147/32 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้พนมสารคาม อำาเภอพนมสารคาม 
จังิหุ้วัดฉะเชิงิเที่รา 24120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3808 8499 0 3808 8498

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดบีางนำ�าเปรี�ยว (ฉิะเชิีงเทรา)
140/16 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้โพรงิอากาศ อำาเภอบัางินำ� าเปร่�ยว 
จังิหุ้วัดฉะเชิงิเที่รา 24150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3808 8754 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสดคลอง 16
20/8 หุ้มู่ท่ี่�  18 ตำาบัล้ดอนฉิมพล่้ อำาเภอบัางินำ� าเปร่�ยว 
จังิหุ้วัดฉะเชิงิเที่รา 24170

จันที่ร์ อังิคาร ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 2548 2797-8 0 2548 2799

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีางคล�า (ฉิะเชิีงเทรา)
124/11 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ท่ี่าที่องิหุ้ล้างิ อำาเภอบัางิคล้้า จังิหุ้วัดฉะเชิงิเที่รา 24110

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3855 4215 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีางวัว (ฉิะเชิีงเทรา)
1/210 หุ้มู่ท่ี่�  14 ตำาบัล้บัางิวัว อำาเภอบัางิปะกงิ จังิหุ้วัดฉะเชิงิเที่รา 24130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
10.00 น. - 16.00 น.

0 3855 4359 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ แปลงยาว (ฉิะเชิีงเทรา)
69/19 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้วังิเย็น อำาเภอแปล้งิยาว จังิหุ้วัดฉะเชิงิเที่รา 24190

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3855 4206 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สุวินทวงศ์ั-ฉิะเชิีงเทรา
25/7 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้คล้องิอุดมชล้จร อำาเภอเม่องิฉะเชิงิเที่รา 
จังิหุ้วัดฉะเชิงิเที่รา 24000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3808 8676 -

232 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)
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ชีลบุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เจิมจอมพัลศัรีราชีา (ชีลบุีรี)
196/1 ถนนเจิมจอมพล้ ตำาบัล้ศร่ราชา อำาเภอศร่ราชา จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3811 9317-8 0 3811 9317

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ชีลบุีรี
112/36 หุ้มู่ท่ี่�  1 ถนนพระยาสัจจา ตำาบัล้เสม็ด 
อำาเภอเม่องิชล้บุัร่ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3828 6986-7 0 3828 6985

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ดอนหัวฬ่่อ (ชีลบุีรี)
87/35 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ดอนหัุ้วฬ่่อ อำาเภอเม่องิชล้บุัร่ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 5015 0 3819 5014

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เนินพัลับีหวาน (พััทยา)
42/230 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้หุ้นองิปร่อ อำาเภอบัางิล้ะมุงิ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20150

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 6522 0 3819 6523

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บี�านบึีง (ชีลบุีรี)
8 ถนนวิฑูรย์ดำาริ ตำาบัล้บ้ัานบึังิ อำาเภอบ้ัานบึังิ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20170

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 9667-8 0 3819 9668

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พันัสนิคม (ชีลบุีรี)
25/5 ถนนจารุวร ตำาบัล้พนัสนิคม อำาเภอพนัสนิคม จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 9162-3 0 3819 9163

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พััทยา
509/78 หุ้มู่ท่ี่�  9 ถนนสุขุมวิที่ ตำาบัล้หุ้นองิปร่อ 
อำาเภอบัางิล้ะมุงิ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20150

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3841 0234-5 0 3841 0238

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัานทอง (ชีลบุีรี)
1/2 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้พานที่องิ อำาเภอพานที่องิ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20160

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 8515 0 3819 8516

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ศัรีราชีา
399/10 หุ้มู่ท่ี่�  11 ถนนสุขาภิบัาล้ 8 ตำาบัล้หุ้นองิขาม 
อำาเภอศร่ราชา จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3848 1003-4 0 3848 1005

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สัต์หีบี
426/1 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้สัตหุ่้บั อำาเภอสัตหุ่้บั จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20180

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3843 9192-3 0 3843 9194

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดทวีพัร (ระยอง)
910 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้เขาคันที่รงิ อำาเภอศร่ราชา จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20110

อังิคาร พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3802 5979-80 0 3802 5978

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดบ่ีอวินพัลาซ่ีา (ศัรีราชีา)
271/364 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้บ่ัอวิน อำาเภอศร่ราชา จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20230

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3848 1003-4 0 3848 1005

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดบีางพัระ (ชีลบุีรี)
54/4 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บัางิพระ อำาเภอศร่ราชา จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20110

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3811 1608 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดวัดหนองเกิตุ์น�อย (พััทยา)
36/11 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้หุ้นองิปล้าไหุ้ล้ อำาเภอบัางิล้ะมุงิ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20150

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 3841 0234-5 0 3841 0238

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ นาจอมเทียน (พััทยา)
3/4 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้นาจอมเท่ี่ยน อำาเภอสัตหุ่้บั จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20250

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่
09.00 น. - 15.00 น.

0 3818 2460 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ นิคมอมต์ะนคร (ชีลบุีรี)
422 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้คล้องิตำาหุ้รุ อำาเภอเม่องิชล้บุัร่ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20000

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3807 9208 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บ่ีอทอง (ชีลบุีรี)
99/161 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้บ่ัอที่องิ อำาเภอบ่ัอที่องิ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20270

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3819 8577 -
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สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีางแสน (ชีลบุีรี)
6/50 ถนนบัางิแสนสาย 4 ใต้ ตำาบัล้แสนสุข อำาเภอเม่องิชล้บุัร่ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20130

จันที่ร์ อังิคาร ศุกร์ 
10.00 น. - 16.00 น.

0 3811 1455 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หนองชีากิ (ชีลบุีรี)
1/19 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้หุ้นองิชาก อำาเภอบ้ัานบึังิ จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20170

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3848 5030 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ แหลมฉิบัีง (ชีลบุีรี)
115/19 หุ้มู่ท่ี่�  10 ตำาบัล้ทุ่ี่งิสุขล้า อำาเภอศร่ราชา จังิหุ้วัดชล้บุัร่ 20230

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3818 2503 -

ต์ราด

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ต์ราด
14 ถนนเที่อดจรัส ตำาบัล้บัางิพระ อำาเภอเม่องิตราด จังิหุ้วัดตราด 23000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3951 0215-6 0 3951 0216

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ แสนตุ์�ง (ต์ราด)
426/7 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้แสนตุ้งิ อำาเภอเขาสมิงิ จังิหุ้วัดตราด 23150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3951 3413 -

ปราจีนบุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิบิีนทร์บุีรี (ปราจีนบุีรี)
1051 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้เม่องิเก่า อำาเภอกบิันที่ร์บุัร่ จังิหุ้วัดปราจ่นบุัร่ 25240

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3721 0606 0 3721 0605

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ปราจีนบุีรี
64/20 ถนนปราจ่นตคาม ตำาบัล้หุ้น้าเม่องิ 
อำาเภอเม่องิปราจ่นบุัร่ จังิหุ้วัดปราจ่นบุัร่ 25000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3721 1990, 
0 3721 1992

0 3721 1991

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ศัรีมหาโพัธิุ
633/28 หุ้มู่ท่ี่�  10 ตำาบัล้ท่ี่าตูม อำาเภอศร่มหุ้าโพธิุ จังิหุ้วัดปราจ่นบุัร่ 25140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3748 0949-50 0 3748 0948

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ประจันต์คาม (ปราจีนบุีรี)
47/5 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ประจันตคาม อำาเภอประจันตคาม จังิหุ้วัดปราจ่นบุัร่ 25130

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3721 0922 -

ระยอง

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นิคมพััฒนา (ระยอง)
239/22 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้นิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังิหุ้วัดระยองิ 21180

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3802 9175-6 0 3802 9176

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บี�านฉิาง (ระยอง)
50/15 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้บ้ัานฉางิ อำาเภอบ้ัานฉางิ จังิหุ้วัดระยองิ 21130

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3801 7669 0 3801 7668

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บี�านเพั (ระยอง)
207/5 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้เพ อำาเภอเม่องิระยองิ จังิหุ้วัดระยองิ 21160

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3801 6539 0 3801 6546

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย มาบีต์าพุัด (ระยอง)
49/16 ถนนสุขุมวิที่ ตำาบัล้เนินพระ อำาเภอเม่องิระยองิ จังิหุ้วัดระยองิ 21000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3368 3381-2 0 3368 3382

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ระยอง
144/49 ถนนสุขุมวิที่ ตำาบัล้ท่ี่าประดู่ อำาเภอเม่องิระยองิ จังิหุ้วัดระยองิ 21000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3862 2900-2 0 3862 2904

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ระยอง-แกิลง
99/9 ถนนสุขุมวิที่ ตำาบัล้ที่างิเกว่ยน อำาเภอแกล้งิ จังิหุ้วัดระยองิ 21110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3867 7123, 
0 3867 7102

0 3867 7101

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ระยอง-ปลวกิแดง
499/3 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ปล้วกแดงิ อำาเภอปล้วกแดงิ จังิหุ้วัดระยองิ 21140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3802 5979-80 0 3802 5978
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สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สะพัานสี�  (ระยอง)
124/19 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้มาบัยางิพร อำาเภอปล้วกแดงิ จังิหุ้วัดระยองิ 21140

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 8475-6 0 3819 8476

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดนิคมซีอย 13 (ระยอง)
260 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้มะขามคู่ กิ�งิอำาเภอนิคมพัฒนา จังิหุ้วัดระยองิ 21180 

พุธุ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3801 8940 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสดเทศับีาลเม่องมาบีต์าพุัด (ระยอง)
88/14-15 ถนนเนินพยอม ตำาบัล้มาบัตาพุด 
อำาเภอเม่องิระยองิ จังิหุ้วัดระยองิ 21150

อังิคาร พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3862 2900-2 0 3862 2904

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บี�านค่าย (ระยอง)
130/5 หุ้มู่ท่ี่�  2 ถนนเที่ศบัาล้ 2 ตำาบัล้บ้ัานค่าย 
อำาเภอบ้ัานค่าย จังิหุ้วัดระยองิ 21120

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3862 2900-2 0 3862 2904

สระแกิ�ว

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สระแกิ�ว
70/1 ถนนสุวรรณิศร ตำาบัล้สระแก้ว อำาเภอเม่องิสระแก้ว จังิหุ้วัดสระแก้ว 27000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3742 1890, 
0 3742 1896

0 3742 1894

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย อรัญประเทศั
200/5 หุ้มู่ท่ี่�  2 ถนนธุนะวิถ่ ตำาบัล้บ้ัานใหุ้ม่หุ้นองิไที่ร 
อำาเภออรัญประเที่ศ จังิหุ้วัดสระแก้ว 27120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3724 7517-8 0 3723 1572

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสดวิไลรุ่งเจริญ (สระแกิ�ว)
1110/35 หุ้มู่ท่ี่�  10 ตำาบัล้วัฒนานคร อำาเภอวัฒนานคร จังิหุ้วัดสระแก้ว 27160

จันที่ร์ อังิคาร พุธุ
09.00 น. - 15.00 น.

0 3724 7233 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ วังนำ�าเย็น (สระแกิ�ว)
96/7 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้วังินำ� าเย็น อำาเภอวังินำ� าเย็น จังิหุ้วัดสระแก้ว 27210

จันที่ร์ อังิคาร พุธุ
09.00 น. - 15.00 น.

0 3755 0566 -

ภาคต์ะวันต์กิ
กิาญจนบุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิาญจนบุีรี
250/2 ถนนแสงิชูโต ตำาบัล้บ้ัานเหุ้น่อ อำาเภอเม่องิกาญจนบุัร่ 
จังิหุ้วัดกาญจนบุัร่ 71000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3451 5234, 
0 3451 5317

0 3451 5318

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ท่าม่วง (กิาญจนบุีรี)
751/3 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ท่ี่าม่วงิ อำาเภอท่ี่าม่วงิ จังิหุ้วัดกาญจนบุัร่ 71110

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3461 1484-5 0 3461 1485

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ท่ามะกิา (กิาญจนบุีรี)
269/7 ถนนแสงิชูโต ตำาบัล้ท่ี่าเร่อ อำาเภอท่ี่ามะกา จังิหุ้วัดกาญจนบุัร่ 71120

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3454 0451 0 3454 0452

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ลาดหญ�า (กิาญจนบุีรี)
140/8 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ล้าดหุ้ญ้า อำาเภอเม่องิกาญจนบุัร่ 
จังิหุ้วัดกาญจนบุัร่ 71190

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3454 0206-7 0 3454 0207

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ พันมทวน (กิาญจนบุีรี)
5 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้พนมที่วน อำาเภอพนมที่วน จังิหุ้วัดกาญจนบุัร่ 71140

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3451 0479 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ล้กิแกิ (กิาญจนบุีรี)
20 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้ดอนขมิ�น อำาเภอท่ี่ามะกา จังิหุ้วัดกาญจนบุัร่ 71120

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3456 6002 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ หนองต์ากิยา (กิาญจนบุีรี)
259/2 หุ้มู่ท่ี่�  12 ตำาบัล้หุ้นองิตากยา อำาเภอท่ี่าม่วงิ จังิหุ้วัดกาญจนบุัร่ 71110

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3454 0434 -
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ต์ากิ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ต์ากิ
399/2 ถนนมหุ้าดไที่ยบัำารุงิ ตำาบัล้ระแหุ้งิ อำาเภอเม่องิตาก จังิหุ้วัดตาก 63000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5551 2210-1 0 5551 2212

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย แม่สอด
64/1 ถนนประสาที่วิถ่ ตำาบัล้แม่สอด อำาเภอแม่สอด จังิหุ้วัดตาก 63110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 5553 3673-4 0 5553 3675

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ พับีพัระ (ต์ากิ)
22/6 หุ้มู่ท่ี่�  15 ตำาบัล้ช่องิแคบั อำาเภอพบัพระ จังิหุ้วัดตาก 63160

จันที่ร์ อังิคาร พุธุ
09.00 น. - 15.00 น.

0 5550 8500 -

ประจวบีคีรีขันธ์ุ

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กุิยบุีรี (ประจวบีคีรีขันธ์ุ)
235/44 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้กุยบุัร่ อำาเภอกุยบุัร่ จังิหุ้วัดประจวบัค่ร่ขันธ์ุ 77150

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3264 6580-1 0 3264 6581

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บีางสะพัาน
87/12 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้กำาเนิดนพคุณิ อำาเภอบัางิสะพาน 
จังิหุ้วัดประจวบัค่ร่ขันธ์ุ 77140

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3269 1176-7 0 3269 1178

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ประจวบีคีรีขันธ์ุ
179 ถนนพิทัี่กษ์ัชาติ ตำาบัล้ประจวบัค่ร่ขันธ์ุ 
อำาเภอเม่องิประจวบัค่ร่ขันธ์ุ จังิหุ้วัดประจวบัค่ร่ขันธ์ุ 77000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3260 3464, 
0 3260 3466

0 3260 3465

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ปราณบุีรี
73/15 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้เขาน้อย อำาเภอปราณิบุัร่ จังิหุ้วัดประจวบัค่ร่ขันธ์ุ 77120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3262 1502-3 0 3262 1504

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หัวหิน
11/194 ถนนเพชรเกษัม ตำาบัล้หัุ้วหิุ้น 
อำาเภอหัุ้วหิุ้น จังิหุ้วัดประจวบัค่ร่ขันธ์ุ 77110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3251 1657-8 0 3251 1659

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บีางสะพัานน�อย (ประจวบีคีรีขันธ์ุ)
13/2 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้บัางิสะพาน อำาเภอบัางิสะพานน้อย 
จังิหุ้วัดประจวบัค่ร่ขันธ์ุ 77170

จันที่ร์ อังิคาร พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น. 

0 3264 6559 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ปากินำ�าปราณ (ประจวบีคีรีขันธ์ุ)
511/52 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้ปากนำ� าปราณิ อำาเภอปราณิบุัร่ 
จังิหุ้วัดประจวบัค่ร่ขันธ์ุ 77000

อังิคาร พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3251 0357 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สามร�อยยอด (ประจวบีคีรีขันธ์ุ)
457/9 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้ไร่เก่า กิ�งิอำาเภอสามร้อยยอด จังิหุ้วัดประจวบัค่ร่ขันธ์ุ 77180

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น. 

0 3251 0849 -

เพัชีรบุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ชีะอำา
388/23 ถนนเพชรเกษัม ตำาบัล้ชะอำา อำาเภอชะอำา จังิหุ้วัดเพชรบุัร่ 76120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3247 2773-4  0 3247 2775

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ท่ายาง (เพัชีรบุีรี)
286/1 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ท่ี่ายางิ อำาเภอท่ี่ายางิ จังิหุ้วัดเพชรบุัร่ 76130

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3247 3473 0 3247 3474

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เพัชีรบุีรี
15 ถนนสุรินที่ร์ฤาไชย ตำาบัล้ท่ี่าราบั 
อำาเภอเม่องิเพชรบุัร่ จังิหุ้วัดเพชรบุัร่ 76000

จันที่ร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3240 1756-7 0 3240 1758

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดกิลางสหกิรณ์กิารเกิษต์รบี�านลาด (เพัชีรบุีรี)
91 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้บ้ัานล้าด อำาเภอบ้ัานล้าด จังิหุ้วัดเพชรบุัร่ 76150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3270 6506 -
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สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บี�านแหลม (เพัชีรบุีรี)
137/3 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บ้ัานแหุ้ล้ม อำาเภอบ้ัานแหุ้ล้ม จังิหุ้วัดเพชรบุัร่ 76110

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.30 น.

0 3240 1756-7 0 3240 1758

ราชีบุีรี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ชัีฏป่าหวาย (ราชีบุีรี)
128/13 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ท่ี่าเคย อำาเภอสวนผึู้�งิ จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70180

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0608-9 0 3272 0609

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ดำาเนินสะดวกิ (ราชีบุีรี)
277/4 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้ดำาเนินสะดวก อำาเภอดำาเนินสะดวก จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70130

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0391 0 3272 0392

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย บี�านโป่ง (ราชีบุีรี)
5/2 ถนนแสงิชูโต ตำาบัล้บ้ัานโป่งิ อำาเภอบ้ัานโป่งิ จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3222 2680,
0 3222 2682

0 3222 2681

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ปากิท่อ (ราชีบุีรี)
562/22 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ปากท่ี่อ อำาเภอปากท่ี่อ จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70140

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3227 0441-2 0 3227 0442

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย โพัธุาราม (ราชีบุีรี)
99/3 ถนนโพธุาราม-บ้ัานเล่้อก ตำาบัล้โพธุาราม 
อำาเภอโพธุาราม จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0358-9 0 3272 0359

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ราชีบุีรี
286/34 ถนนศร่สุริยวงิศ์ ตำาบัล้หุ้น้าเม่องิ 
อำาเภอเม่องิราชบุัร่ จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3232 1225-6 0 3232 1227

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หนองโพั (ราชีบุีรี)
202/5 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้หุ้นองิโพ อำาเภอโพธุาราม จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0628-9 0 3272 0628

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ห�วยกิระบีอกิ (ราชีบุีรี)
361/49 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้กรับัใหุ้ญ่ อำาเภอบ้ัานโป่งิ จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70190

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0672-3 0 3272 0673

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เขาง้ (ราชีบุีรี)
19/5 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้เกาะพลั้บัพล้า อำาเภอเม่องิราชบุัร่ จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70000

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.30 น. - 15.30 น.

0 3272 0576 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เขาช่ีองพัราน (ราชีบุีรี)
164 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้นางิแก้ว อำาเภอโพธุาราม จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70120

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3272 0606 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ จอมบึีง (ราชีบุีรี)
297 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้จอมบึังิ อำาเภอจอมบึังิ จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70150

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.30 น. - 17.00 น. 

0 3272 0633 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บี�านไร่ (ราชีบุีรี)
35/3 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บ้ัานไร่ อำาเภอเม่องิราชบุัร่ จังิหุ้วัดราชบุัร่ 70000

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 17.00 น. 

0 3272 0640 -

ภาคใต์�
กิระบีี�

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิระบีี�
238/11 ถนนมหุ้าราช ตำาบัล้ปากนำ� า อำาเภอเม่องิกระบ่ั�  จังิหุ้วัดกระบ่ั�  81000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7562 0213-4 0 7562 0215

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เขาพันม (กิระบีี� )
59/1 หุ้มู่ท่ี่�  5 ถนนเขาพนม-ทุ่ี่งิใหุ้ญ่ ตำาบัล้เขาพนม 
อำาเภอเขาพนม จังิหุ้วัดกระบ่ั�  81140

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7565 6506 0 7565 6483

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ลำาทับี (กิระบีี� )
509 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ล้ำาทัี่บั อำาเภอล้ำาทัี่บั จังิหุ้วัดกระบ่ั�  81120

จันที่ร์ อังิคาร พุธุ
09.00 น. - 15.00 น. 

0 7565 6701 -
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สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เหน่อคลอง (กิระบีี� )
20 หุ้มู่ท่ี่�  2 ถนนเหุ้น่อคล้องิ-แหุ้ล้มกรวด ตำาบัล้เหุ้น่อคล้องิ 
อำาเภอเหุ้น่อคล้องิ จังิหุ้วัดกระบ่ั�  81130

จันที่ร์ อังิคาร พุธุ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7565 6811 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ อ่าวนาง (กิระบีี� )
696 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้อ่าวนางิ อำาเภอเม่องิกระบ่ั�  จังิหุ้วัดกระบ่ั�  81000

อังิคาร พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น. 

0 7565 6316 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ อ่าวลึกิ (กิระบีี� )
117/1 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้อ่าวลึ้กเหุ้น่อ อำาเภออ่าวลึ้ก จังิหุ้วัดกระบ่ั�  81110

จันที่ร์ อังิคาร ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

 0 7565 6477 -

ชุีมพัร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ชุีมพัร
64/2 หุ้มู่ท่ี่�  11 ตำาบัล้วังิไผู่้ อำาเภอเม่องิชุมพร จังิหุ้วัดชุมพร 86000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7751 0815-6 0 7765 8561

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ท่าแซีะ (ชุีมพัร)
270/2 หุ้มู่ท่ี่�  6 ถนนเพชรเกษัม-ท่ี่าแซึ่ะ ฝ่� งิซ้ึ่าย ตำาบัล้ท่ี่าแซึ่ะ 
อำาเภอท่ี่าแซึ่ะ จังิหุ้วัดชุมพร 86140

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7761 3669 0 7761 3668

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สวี (ชุีมพัร)
24/3 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้นาโพธิุ� อำาเภอสว่ จังิหุ้วัดชุมพร 86130

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7763 0200 0 7763 0201

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หลังสวน (ชุีมพัร)
6/20 ถนนหุ้มู่บ้ัานอวยชัย ตำาบัล้ขันเงิิน อำาเภอหุ้ลั้งิสวน จังิหุ้วัดชุมพร 86110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7754 1232,
0 7754 1244

0 7754 1235

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเอ่�ออารี ละแม (ชุีมพัร)
186 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้ล้ะแม อำาเภอล้ะแม จังิหุ้วัดชุมพร 86170

จันที่ร์ อังิคาร พุธุ
09.00 น. - 15.00 น.

0 7754 1232, 
0 7754 1244

0 7754 1235

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ปะทิว (ชุีมพัร)
15/3 หุ้มู่ท่ี่�  7 ตำาบัล้บัางิสน อำาเภอปะทิี่ว จังิหุ้วัดชุมพร 86160

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7763 0617 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ สี� แยกิปฐมพัร (ชุีมพัร)
34/19 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้วังิไผู่้ อำาเภอเม่องิชุมพร จังิหุ้วัดชุมพร 86190

พุธุ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7751 0229 -

ต์รัง

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ควนปริง (ต์รัง)
103/274 หุ้มู่ท่ี่�  6 ตำาบัล้ควนปริงิ อำาเภอเม่องิตรังิ จังิหุ้วัดตรังิ 92000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7527 0973, 
0 7527 0931

0 7527 0931

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ต์รัง
59/45 ถนนหุ้้วยยอด ตำาบัล้ทัี่บัเท่ี่�ยงิ อำาเภอเม่องิตรังิ จังิหุ้วัดตรังิ 92000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7559 0411-2 0 7559 0413

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ คลองปาง (ต์รัง)
165/1 หุ้มู่ท่ี่�  2 ถนนเพชรเกษัม ตำาบัล้คล้องิปางิ อำาเภอรัษัฎา จังิหุ้วัดตรังิ 92160

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น. 

0 7527 0240 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเสริมสุข (ต์รัง)
485 ถนนเพชรเกษัม ตำาบัล้หุ้้วยยอด อำาเภอหุ้้วยยอด จังิหุ้วัดตรังิ 92130

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7559 0411-2 0 7559 0413

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ย่านต์าขาว (ต์รัง)
61 หุ้มู่ท่ี่�  1 ถนนตรังิ-ปะเหุ้ล่้ยน ตำาบัล้ย่านตาขาว 
อำาเภอย่านตาขาว จังิหุ้วัดตรังิ 92140

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7520 4727 -

นครศัรีธุรรมราชี
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สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย จันดี (นครศัรีธุรรมราชี)
450/1 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้จันด่ อำาเภอฉวางิ จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80250

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7535 5480, 
0 7535 5918

0 7535 5918

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ต์ลาดหัวอิฐ (นครศัรีธุรรมราชี)
81/36 ถนนกะโรม ตำาบัล้โพธิุ�เสด็จ อำาเภอเม่องินครศร่ธุรรมราช 
จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7534 2202,
0 7534 2221

0 7534 2221

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ท่าศัาลา (นครศัรีธุรรมราชี)
274/43 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ท่ี่าศาล้า อำาเภอท่ี่าศาล้า จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80160

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7545 0901, 
0 7545 0903

0 7545 0902

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ทุ่งสง
42/3 ถนนทุ่ี่งิสงิ-หุ้้วยยอด ตำาบัล้ปากแพรก 
อำาเภอทุ่ี่งิสงิ จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7542 1085-6 0 7542 0945

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ทุ่งใหญ่ (นครศัรีธุรรมราชี)
112/2 หุ้มู่ท่ี่�  2 ถนนหุ้ลั้กช้างิ ตำาบัล้ท่ี่ายางิ 
อำาเภอทุ่ี่งิใหุ้ญ่ จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80240

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7545 0762-3 0 7545 0763

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย นครศัรีธุรรมราชี
132/5 ถนนนคร-ปากพนังิ ตำาบัล้ในเม่องิ
อำาเภอเม่องินครศร่ธุรรมราช จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7544 6025-6 0 7544 6028

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ร่อนพิับ้ีลย์ (นครศัรีธุรรมราชี)
241/2 หุ้มู่ท่ี่�  9 ถนนเพชรเกษัม ตำาบัล้หิุ้นตก 
อำาเภอร่อนพิบูัล้ย์ จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80350

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7544 1033-4 0 7544 1034

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สิชีล (นครศัรีธุรรมราชี)
148/3 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้สิชล้ อำาเภอสิชล้ จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7553 5380, 
0 7553 5382

0 7553 5381

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ขนอม (นครศัรีธุรรมราชี)
194/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ขนอม อำาเภอขนอม จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80210

จันที่ร์ อังิคาร ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7552 9334 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดรวมพ่ัชีผู้ล (นครศัรีธุรรมราชี)
2/29 หุ้มู่ท่ี่�  1 ถนนกะโรม ตำาบัล้โพธิุ�เสด็จ อำาเภอเม่องินครศร่ธุรรมราช 
จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80000

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7535 5226 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ปากิพันัง (นครศัรีธุรรมราชี)
160 ถนนชายนำ� า ตำาบัล้ปากพนังิ อำาเภอปากพนังิ จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80140

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7551 7617 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ พัรหมคีรี (นครศัรีธุรรมราชี)
246/16 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้พรหุ้มโล้ก อำาเภอพรหุ้มค่ร่ จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80320

อังิคาร พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7546 6077 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ลานสกิา (นครศัรีธุรรมราชี)
203/3 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้ท่ี่าด่ อำาเภอล้านสกา จังิหุ้วัดนครศร่ธุรรมราช 80230

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

 0 7535 5481 -

พัังงา

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ต์ะกัิ�วป่า (พัังงา)
6/51 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บัางินายส่ อำาเภอตะกั�วป่า จังิหุ้วัดพังิงิา 82110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7641 0161 0 7641 0162

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พัังงา
202/1 ถนนเพชรเกษัม ตำาบัล้ท้ี่ายช้างิ อำาเภอเม่องิพังิงิา จังิหุ้วัดพังิงิา 82000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7641 0123 0 7641 0122

239รายงานประจำำาปี 2563



สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เขาหลักิ (พัังงา)
65/3 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้คึกคัก อำาเภอตะกั�วป่า จังิหุ้วัดพังิงิา 82190

จันที่ร์ พุธุ พฤหัุ้สบัด่ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7641 0196 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ โคกิกิลอย (พัังงา)
23 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้โคกกล้อย อำาเภอตะกั�วทุ่ี่งิ จังิหุ้วัดพังิงิา 82140

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7641 0194 -

พััทลุง

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย พััทลุง
230/4 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้เขาเจ่ยก อำาเภอเม่องิพัที่ลุ้งิ จังิหุ้วัดพัที่ลุ้งิ 93000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7460 6402,
0 7460 6404

0 7460 6411

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสมพัร (พััทลุง)
92/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้แม่ขร่ อำาเภอตะโหุ้มด จังิหุ้วัดพัที่ลุ้งิ 93160

อังิคาร พุธุ ศุกร์
09.00 น. - 16.00 น.

0 7469 5300 -

ภ้เก็ิต์

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิะท้�  (ภ้เก็ิต์)
59/13 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้กะทู้ี่ อำาเภอกะทู้ี่ จังิหุ้วัดภูเก็ต 83120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7639 0186-7 0 7639 0187

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ภ้เก็ิต์
32/174 ถนนพูนผู้ล้ ตำาบัล้ตล้าดเหุ้น่อ อำาเภอเม่องิภูเก็ต จังิหุ้วัดภูเก็ต 83000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7635 5333 0 7634 5845

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สี� แยกิท่าเร่อ (ภ้เก็ิต์)
114/51 หุ้มู่ท่ี่�  5 ตำาบัล้ศร่สุนที่ร อำาเภอถล้างิ จังิหุ้วัดภูเก็ต 83110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7637 9677 0 7637 9675

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ห�าแยกิฉิลอง (ภ้เก็ิต์)
26/152 หุ้มู่ท่ี่�  9 ตำาบัล้ฉล้องิ อำาเภอเม่องิภูเก็ต จังิหุ้วัดภูเก็ต 83130

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7654 0723-4 0 7654 0724

ระนอง

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิระบุีรี (ระนอง)
337 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้นำ� าจ่ด อำาเภอกระบุัร่ จังิหุ้วัดระนองิ 85110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7782 6985-6 0 7782 6985

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ระนอง
41/194 ถนนท่ี่าเม่องิ ตำาบัล้เขานิเวศน์ อำาเภอเม่องิระนองิ จังิหุ้วัดระนองิ 85000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7782 8392-3 0 7782 8394

สงขลา

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สงขลา
155 ถนนที่ะเล้หุ้ล้วงิ ตำาบัล้บ่ัอยางิ อำาเภอเม่องิสงิขล้า จังิหุ้วัดสงิขล้า 90000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7430 0840-1 0 7430 0842

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สะเดา (สงขลา)
42 ถนนรวมใจ ตำาบัล้สะเดา อำาเภอสะเดา จังิหุ้วัดสงิขล้า 90120

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7453 6230 0 7453 6231

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หาดใหญ่
26/22 ถนนราษัฎร์ยินด่ ตำาบัล้หุ้าดใหุ้ญ่ อำาเภอหุ้าดใหุ้ญ่ จังิหุ้วัดสงิขล้า 90110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7423 5345, 
0 7422 0803

0 7422 0804

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หาดใหญ่ใน (สงขลา)
1147 ถนนเพชรเกษัม ตำาบัล้หุ้าดใหุ้ญ่ อำาเภอหุ้าดใหุ้ญ่ จังิหุ้วัดสงิขล้า 90110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7430 0230-1 0 7430 0231

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดเบีญจพัร (สงขลา)
160/51 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้พะวงิ อำาเภอเม่องิสงิขล้า จังิหุ้วัดสงิขล้า 90100

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น. 

0 7430 0210 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดศัรีต์รัง (หาดใหญ่)
315 ถนนทุ่ี่งิร่-โคกวัด ตำาบัล้คอหุ้งิส์ อำาเภอหุ้าดใหุ้ญ่ จังิหุ้วัดสงิขล้า 90110

พุธุ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์
08.30 น. - 17.30 น.

0 7423 5345, 
0 7422 0803

0 7422 0804

240 ธนาคารไทยเครดิิต เพ่ื่�อรายย่อย จำำากััดิ (มหาชน)



สำ านักิงานสาขา วันเวลาทำากิาร โทรศััพัท์ โทรสาร

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ทุ่งลุง (สงขลา)
160 ถนนกาญจนวนิช ตำาบัล้พะตงิ อำาเภอหุ้าดใหุ้ญ่ จังิหุ้วัดสงิขล้า 90110

พุธุ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7430 0229 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ปาดังเบีซีาร์ (สงขลา)
24 ถนนตล้าดใหุ้ม่ ซึ่อย 2 ตำาบัล้ปาดังิเบัซึ่าร์ 
อำาเภอสะเดา จังิหุ้วัดสงิขล้า 90240

อังิคาร พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7453 6586 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ รัต์ภ้มิ (หาดใหญ่)
226 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้กำาแพงิเพชร อำาเภอรัตภูมิ จังิหุ้วัดสงิขล้า 90180

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7438 8450 -

สต้์ล

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ละง้ (สต้์ล)
484 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้กำาแพงิ อำาเภอล้ะงูิ จังิหุ้วัดสตูล้ 91110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7474 0240-1 0 7474 0241

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สต้์ล
30/12 ถนนสตูล้ธุาน่ ตำาบัล้พิมาน อำาเภอเม่องิสตูล้ จังิหุ้วัดสตูล้ 91000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7474 0631 0 7474 0632

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ควนโดน (สต้์ล)
215 หุ้มู่ท่ี่�  8 ตำาบัล้ควนสตอ อำาเภอควนโดน จังิหุ้วัดสตูล้ 91160

จันที่ร์ พุธุ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7474 0749 -

สุราษฎร์ธุานี

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย กิาญจนดิษฐ์ (สุราษฎร์ธุานี)
210/6 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้กะแดะ อำาเภอกาญจนดิษัฐ์ จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84160

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7731 3832-3 0 7731 3833

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เกิาะสมุย
11/6 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้แม่นำ� า อำาเภอเกาะสมุย จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84330

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

 0 7733 2807-8 0 7733 2806

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ขุนทะเล (สุราษฎร์ธุานี)
52/3 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ขุนที่ะเล้ อำาเภอเม่องิสุราษัฎร์ธุาน่ 
จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84100

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7731 0603-4 0 7731 0604

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย ไชียา (สุราษฎร์ธุานี)
560/2 หุ้มู่ท่ี่�  1 ตำาบัล้ตล้าดไชยา อำาเภอไชยา จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84110

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7731 3800 0 7731 3801

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย เวียงสระ (สุราษฎร์ธุานี)
468 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้บ้ัานส้องิ อำาเภอเว่ยงิสระ จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84190

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7736 1045 0 7736 1046

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย สุราษฎร์ธุานี
159/27 ถนนศร่วิชัย ตำาบัล้มะขามเต่�ย 
อำาเภอเม่องิสุราษัฎร์ธุาน่ จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84000

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7727 5678-9 0 7727 5680

สาขาสินเช่ี�อเพ่ั�อรายย่อย หน�าทอน สมุย (สุราษฎร์ธุานี)
226/19 หุ้มู่ท่ี่�  3 ตำาบัล้อ่างิที่องิ อำาเภอเกาะสมุย จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84140

จันที่ร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

0 7724 7310, 
0 7724 8652

0 7724 8652

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ เฉิวง สมุย (สุราษฎร์ธุานี)
184/27 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บ่ัอผุู้ด อำาเภอเกาะสมุย จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 75120

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7743 0353 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดศัรีท่าข�าม (สุราษฎร์ธุานี)
37/18 ถนนจุล้จอมเกล้้า ตำาบัล้ท่ี่าข้าม 
อำาเภอพุนพิน จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84130

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7731 3884 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ ต์ลาดสดละไม สมุย (สุราษฎร์ธุานี)
136/32 หุ้มู่ท่ี่�  4 ตำาบัล้มะเร็ต อำาเภอเกาะสมุย จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84310

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7745 8111 -

สำ านักิงานนาโนเครดิต์ บี�านนาเดิม (สุราษฎร์ธุานี)
316/8 หุ้มู่ท่ี่�  2 ตำาบัล้บ้ัานนา อำาเภอบ้ัานนาเดิม จังิหุ้วัดสุราษัฎร์ธุาน่ 84240

จันที่ร์ พฤหัุ้สบัด่ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7731 3685 -
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