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ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารไทยเครดิต มุ งมั่นสนับสนุน
ให ลูกค าเติบโตทางธุรกิจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด วยบริการไมโครไฟแนนซ 
ที่เป นเอกลักษณ ของธนาคาร

.
ให้บริการทางการเงินท่ีดีท่ีสุด
แก่ผู้ประกอบการรายย่อยท่ัวประเทศ.
ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคน
มีความรู้และวินัยทางการเงิน.
สร้างสรรค์องค์กรให้ทุกคน
มีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจในส่ิงท่ีร่วมกันทํา.
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งบการเงินรวม

ฐานะ
ทางการเงิน
(ล้านบาท)

ผลการ
ดําเนินงาน
(ล้านบาท)

อัตราส่วน
ทางการเงิน

สินทรัพย์ 115,333 80,578

สินเช่ือ 98,183 68,898

เงินรับฝาก 88,515 64,510

ส่วนของเจ้าของ 10,463 8,240

2564 2563

รายได้ดอกเบ้ีย 9,861 7,481

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 1,307 1,110

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 8,554 6,371

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 188 211 

รายได้จากการดําเนินงาน 8,742 6,582

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 3,698 3,287

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 2,611 1,730

ภาษีเงินได้ 498 192

กําไรสําหรับปี 1,935 1,373

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉล่ีย (ROAA) (%) 1.97 1.96

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉล่ีย (ROAE) (%) 20.74 18.15

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.87 2.75

ค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อรายได้รวม (%) 42.30 49.94 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (%) 13.32 13.21

อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (%) 12.27 12.17

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 20.93 16.48

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Gross NPLs) ต่อเงินให้สินเช่ือ (%) 2.86 2.73

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (%) 199.80 188.79

จํานวนสาขา* 522 517

*รวมสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย และสํานักงานนาโนเครดิต

ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ
ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)

งอกงาม

"ทุกคนคือคนสําคัญ" ยังคงเป็นแนวคิดหลัก
ของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย
ด้วยความเช่ือท่ีว่า ไม้ ใหญ่ย่อมเกิดจากเมล็ดพันธ์ุเล็กๆ 

อีกท้ังเราเองก็ยังเป็นธนาคารขนาดเล็กเช่นเดียวกันกับลูกค้ารายย่อย
เราจึงเข้าใจถึงข้อจํากัดของทรัพยากรทางธุรกิจ
และศรัทธาต่อศักยภาพของนักสู้ตัวเล็ก
ท่ีสามารถพลิกเปล่ียนเกมได้อย่างน่าท่ึงเสมอ

เราจึงสนับสนุนให้ทุกธุรกิจกล้าก้าวออกจากเมล็ดพันธ์ุความคิด
เติมความพร้อมให้ม่ันคงในทุกจังหวะท่ีงอกงาม
และมอบความม่ันใจในทุกโอกาสท่ีจะพัฒนาต่อยอด
เพ่ือให้เราได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน

2 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)
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หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ส่งเสริมให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay
e-Wallet) เพ่ือลดความเส่ียง
จากการสัมผัสให้น้อยลง

Micro Pay
e-Wallet

ได้รับรางวัลธนาคารเพ่ือรายย่อย
ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในประเทศไทย
จากนิตยสาร Global Banking &
Finance Review ประเทศอังกฤษ 

ปี ติดต่อกัน
(ปี 2560-2562)3

ย้อนรอยบันทึกประวัติศาสตร์หน้าแรกของธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยท่ีเล็งเห็นความ
ส� าคัญของทุกฟันเฟืองเศรษฐกิจท่ีร่วมขับเคล่ือนประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่าง
แข็งแกร่งในระยะยาว ได้เร่ิมต้นข้ึนจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จ�ากัด ด�าเนินการ
ขออนุญาตจัดต้ัง ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงเปิดด�าเนินการอย่าง
เป็นทางการในวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารไทยเครดิตมุ่งม่ัน
สนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ 
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร”

นับต้ังแต่เร่ิมต้นก่อต้ัง ธนาคารได้เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไมโครไฟแนนซ์ 
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ด้วย 
เป้าหมายให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินเช่ือในระบบได้อย่างเป็นธรรม และมีชีวิตทางการเงิน
ท่ีดีอย่างย่ังยืน โดยยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของธนาคาร “Everyone 
Matters ทุกคนคือคนส� าคัญ”

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารได้ ให้ความส� าคัญกับการขยายสาขาท่ีให้บริการ 
ทางการเงินเต็มรูปแบบและสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อยให้ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจและบุคคลท่ัวไป เช่น สินเช่ือนาโนและไมโครไฟแนนซ์ ส� าหรับเสริมสภาพคล่อง
หรือขยายกิจการ สินเช่ือ SME กล้าให้ ส� าหรับธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี สินเช่ือบ้านแลกเงิน 
ส� าหรับพนักงานประจ� า ผู้มีอาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ส� าหรับการออมเงินในกลุ่มบุคคลท่ัวไป

ในช่วงเวลาแห่งความยากล�าบากจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  
และภัยธรรมชาติท่ีผ่านมา ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถ
ฟ้ืนคืนธุรกิจ และกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งอีกคร้ัง ด้วยความตระหนักถึงความ
ส� าคัญของการเป็นสถาบันการเงินของไทยในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้

ประวัติความเป็นมา 
ของธนาคาร

บนความมุ่งมั่นสนับสนุนทุกความฝันการลงทุน ภายใต้ปรัชญา  

“Everyone Matters ทุกคนคือคนส�าคัญ” สู่ที่สุดแห่งธนาคารพาณิชย์ 

เพ่ือรายย่อยที่สามารถยกระดับชีวิตทางการเงินได้อย่างยั่งยืน

4 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ส่งเสริมให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay
e-Wallet) เพ่ือลดความเส่ียง
จากการสัมผัสให้น้อยลง

Micro Pay
e-Wallet

ได้รับรางวัลธนาคารเพ่ือรายย่อย
ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในประเทศไทย
จากนิตยสาร Global Banking &
Finance Review ประเทศอังกฤษ 

ปี ติดต่อกัน
(ปี 2560-2562)3

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังให้ความส� าคัญกับความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 
และเทรนด์เทคโนโลยีการเงินท่ัวโลก โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถอ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มากข้ึน  
โดยเฉพาะหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซ่ึงท�าให้เกิดความปกติใหม่ (New 
Normal) และส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครเพย์  
อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet) เพ่ือลดความเส่ียงจากการสัมผัสให้น้อยลง และ
สอดคล้องกับความต้องการในยุคสังคมไร้เงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

นอกจากการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้คนไทยสามารถเดินหน้าตามความฝันทางธุรกิจ 
นับต้ังแต่เร่ิมต้นถึงการขยายกิจการได้อย่างม่ันคง ธนาคารยังเช่ือม่ันในรากฐานของความรู้ 
และความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน ด้วยการส่งเสริมหลักสูตรอบรมท่ี
เก่ียวข้องกับการเงินและการท�าธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการออมเงิน 
การบริหารจัดการหน้ี และแนวคิดการเพ่ิมยอดขายให้ธุรกิจ เพ่ือสร้างการเติบโตท่ี
แข็งแกร่งจากฟันเฟืองเศรษฐกิจสู่การขับเคล่ือนความก้าวหน้าให้กับประเทศร่วมกัน

กุญแจความส� าเร็จของธนาคารในวันน้ีเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทของทีมงานและ
ผู้บริหาร ท่ีสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนได้รับรางวัลธนาคารเพ่ือรายย่อยท่ีเติบโต
เร็วท่ีสุดในประเทศไทย 3 ปี ติดต่อกัน (ปี 2560-2562) จากนิตยสาร Global Banking & 
Finance Review ประเทศอังกฤษ พร้อมครองส่วนแบ่งทางการตลาดนาโนไฟแนนซ์และ
ไมโครไฟแนนซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

เพราะความเช่ือม่ันใน “Everyone Matters ทุกคนคือคนส�าคัญ” ธนาคารยังคงความมุ่งม่ัน 
ต้ังใจเดินหน้าสร้างสรรค์องค์กร ให้ทีมงานทุกคนมีความกระตือรือร้นและความภาคภูมิใจ
ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการท�างาน เป็นคู่คิดทางการเงิน และเคียงข้างคนไทยให้สามารถข้ามผ่าน 
ช่วงเวลาแห่งความยากล�าบากสู่การเติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืน พร้อมด�าเนินธุรกิจสร้างมูลค่า 
ให้ผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือเป็นธนาคารพาณิชย์
เพ่ือรายย่อยท่ีดีท่ีสุดของประเทศและได้รับการยอมรับในระดับโลก

5รายงานประจ� าปี 2564



ก้าวย่างแห่งความสําเร็จในการเคียงข้างคนไทย ให้สามารถเข้าถึง

มัง่มุมาวคยวด้นกัมยทีเาท่เะลแมรรธน็ปเงาย่อด้ไนงิเรากงาทรากริบ ่นตั้งใจ

ยังาย่อดี่ทีนงิเรากงาทตวิชีมีนคกทุห้ใ ่ ย์ชณิาพราคานธน็ปเมอร้พ นยืง

วายะยะรนใจกิรธุงาทตโบติเรากงาร้สนอ่ลืคเบขัะลแดสุ่ทีดี่ทียอย่ยารอ่พืเ

Milestones

2550
-

บรัด้ไ )นชาหม( ดกัาจํ ยอย่ยารอ่พืเ ตดิรคเยทไราคานธ
 ยอย่ยารอ่พืเย์ชณิาพราคานธรากบอกะรปห้ใตาญนุอบใ

พร้อมเร่ิ  81 ่ทีนวันใ รากงาทนป็เงาย่อรากนนิเาดํดปิเม
มกราคม 2550

2556
-

ง่มุยดโ จกิรธุนนิเาดํรากนผแะลแธ์ทยุลกบรัปราคานธ
รากงอต้มาวคงอนสบอตอ่พืเรากริบะลแฑ์ณภัตลิผานฒพั
ยสัวิศากะรปรากยวด้ คาภมิภูกทุว่ทัยอย่ยาราค้กลูงอข
ะลแ ”ดสุ่ทีดี่ทียอย่ยารอ่พืเย์ชณิาพราคานธ“ ่สูง่มุน์ศทั

เร่ิ าน้หนดิเมอร้พยอย่ยารอ่พืเอ่ชืเนสิาขาสรากริบห้ใดปิเม
าข้เรากงอต้มาวคบรังอรอ่พืเ งอ่นืเอต่งาย่อาขาสยายข
งาย่อด้ไยอย่ยารจกิรธุาค้กลูม่ลุกงอขบบะรนใอ่ชืเนสิงถึ

ครอบคลุม

2560
-

่ทีนงิเรากงาทรากริบบอมมายายพรยพีเะลแทเม่ทุมาวค
รคโมไาค้กลูม่ลุกะลแยอย่ยารจกิรธุาค้กลูม่ลุกบกัห้ใดสุ่ทีดี

ไฟแนนซ์ทําให้ธนาคารได้รับรางวัล Fastest Growing 
Retail Bank Thailand 2017 จากนิตยสาร Global 
Banking & Finance Review ซ่ึงเป็นนิตยสารด้านธุรกิจ

นนิเาดํรากลผกาจ ษฤกงอัศทเะรปงอขานํน้ชันงิเรากะลแ
งานอันโดดเด่นของธนาคารในการทําผลกําไรสุทธิเติบโต
มากกว่าเท่าตัวเป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในปี 2557-2559

มริสเงส่น์ศทัยสัวินใน่มัดยึงคงยัราคานธนกัวยดีเะณข
งาทตโบติเรากงาร้สถรามาสยอย่ยารรากบอกะรป้ผูห้ใ

ขึดี่ทีตวิชีพาภณคุมีะลแจกิรธุ ้ ริเริรากยวด้ นยืง่ยังาย่อน ่ม
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อาทิ การฝึก

 มออ้รู นยัข้รู รยพีเกาพาค้ม่แาค้อพ่“ รากงรคโนใมรบอ
นใาษกศึรากนทุงชิมาวคงยรีเดวกะรปรากะลแ ”ยนัวิ้รู

”นต้ต้ใม้ไกลูะาพเมบ่ งอน้อ่พืเดคิ“ รากงรคโ

2561
-
ธนาคารยังคงรักษาการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อ

พิเ่ทีธิทสุรไากํลผยวด้ งอ่นืเ ่มข้ึนร้อยละ 63 ในปี 2560 จึง
ได้รับรางวัล Fastest Growing Retail Bank Thailand 
2018 จากนิตยสาร Global Banking & Finance 

นกัอต่ดติ 2 ่ทีปีนป็เ weiveR

2562
-

ยารอ่พืเย์ชณิาพราคานธนป็เรากพาภยกศังดสแราคานธ
งาย่อตโบติเรากนาฐรตามบดัะราษกรัรากยวด้ ดสุ่ทีดี่ทียอย่

ซึ 1652 ปีงถึนจ ามนต้นป็เ 7552 ปีต่แง้ตับนังอ่นืเอต่ ่ง
มีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45 และได้รับรางวัล Fastest 
Growing Retail Bank Thailand 2019 จากนิตยสาร 

 3 ่ทีปีนป็เนกัอต่ดติ weiveR ecnaniF & gniknaB labolG

ขณะเดียวกันธนาคารได้จับมือกับ โอลิมปัส แคปปิตอล 
เอเชีย (Olympus Capital Asia หรือ OCA) บริษัทลงทุน

อ่ชืเนสิจกิรธุนาด้ญาชวย่ชีเมาวคมี่ทีคาภมิภูบดัะระรสอิ
ซึ ศทเะรปยาลหนใอีมอ็เสอเอ่ชืเนสิะลแซ์นนแฟไรคโมไ ่งได้

 ร์าตสทร์อน นทแ 52 ะลยอร้นวส่ดสันใราคานธน้หุอถืาข้เ
พิเอ่พืเ )puorG ratshtroN( ป๊รุก ่มประสิทธิภาพการดําเนิน

งานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้มากข้ึน
 iahT ้รูนยรีเรากย์นศูดปิเด้ไงยัราคานธ น้นักาจกอน

ยารอ่พืเอ่ชืเนสิาขาส่ที กรแงห่แ retneC gninraeL s’tiderC
ย่อย บางเขน-วัชรพล จ.กรุงเทพฯ สําหรับใช้เป็นศูนย์รวม

 นช่เ นาด้ยาลหกาลหะษกทัะลแ้รูมาวคงาร้สมริสเมรรกจกิ
พิเราก าค้รากงาทธวุาอดติอ่พืเมรบอราก ่มทักษะการขาย 

นาฐการงาร้สอ่พืเ จกิรธุดอยอต่ยดีเอไาหนค้มรรกจกิอรืห
 ปไอต่ศทเะรปงอขจกิฐษรศเบกัห้ใงร่กแงข็แ่ที

ซึ ดกัาจํ ส์น่ชัลูซโ ลทัจิดิ รคโมไยทไ ทษัริบ นกัวยดีเปีนใ ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ยังได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การ

 นยานถุมิ 12 ่ทีนวัอ่มืเ ยทไศทเะรปงห่แราคานธกาจบกัากํ
ส์กนิอรทกล็เอินงิเรากมรรกรธุนาด้รากริบห้ใอ่พืเ 2652

ผ่านแอปพลิเคชัน “ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท” (Micro Pay 
e-Wallet)

2557
-

จกิรธุนนิเาดํรากนผแมาตนอ่ลืคเบขัะจ่ทีน่มัง่มุมาวคยวด้
งาย่อยอย่ยารบรัหาสํอ่ชืเนสิรากริบห้ใง่มุ่ทีราคานธงอข

แท้จริง ธนาคารตัดสินใจขายกิจการ บริษัท ธนบรรณ 
จํากัด ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจหลักของธนาคาร

2558
-
ธนาคารเร่ิ ยารจกิรธุอ่พืเตดิรคเนโานอ่ชืเนสิรากริบห้ใดปิเม

นสินาด้รากริบห้ใรากร์ตสาศติวัะรปนใกรแง้รัคนป็เ ยอย่
ยารรากบอกะรป้ผูห้ใสากอโดปิเ่ทีย์ชณิาพราคานธงอขอ่ชืเ

ย่อยสามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัยและ
เป็นธรรม โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ําประกัน

2552
-

 ทษัริบ งอขรากจกิอ้ซืาข้เด้ไราคานธ 2552 ปียาลปงวช่นใ
ธนบรรณ จํากัด ซ่ึ อ้ซืาช่เอ่ชืเนสิรากริบห้ใจกิรธุนนิเาดํง

 4 บดันอันป็เดาลตรากงาทงบ่แนวส่มี่ทีต์นยนายรกจัถร
งาร้สสากอโนห็เงล็เกาจงอ่นืเ ลฑณมริปะลแ ฯพทเงรุกนใ

การเติบโตทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการด้านสิน
ยํกอตอ่พืเ ต์นยนายรกจัถรอ้ซืาช่เอ่ชืเ ้ รากนใน่มัง่มุมาวคา

งริจท้แงาย่อยอย่ยารอ่พืเราคานธนป็เ

2555
-
ธนาคารได้รับการสนับสนุนความแข็งแกร่งทางการเงินและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ หลังจา

ซึ )puorG ratshtroN( ป๊รุก ร์าตสทร์อนก ่ นทุงอกม่ลุกนป็เง
นทุงละลแ ทาบนาล้ 007,63 งถึงสูนทุงลรากย์พรัทนสิมี่ที
กออนวัะตยชีเอเนใ งห่แ 02 าว่กกาม ๆงาต่จกิรธุม่ลุกนใ

 ยอย่ยารอ่พืเ ตดิรคเยทไราคานธน้หุอถืาข้เด้ไ ต้ใงยฉีเ
งลปแนย่ลีปเมอร้พ 52 ะลยอร้นวส่ดสันใ )นชาหม( ดกัาจํ
งอ่นืเอต่งาย่อตโบติเรากบรังอระลแราหริบมทีงาร้สงรคโ

ในอนาคต

ญคัาสํรากานฒพัะลแงลปแนย่ลีปเมาวค

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย  
พร้อมเร่ิมเปิดด� าเนินการอย่างเป็นทางการ ในวันท่ี  
18 มกราคม 2550

ธนาคารปรับกลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้ารายย่อยท่ัวทุกภูมิภาค ด้วยการประกาศ 
วิสัยทัศน์มุ่งสู่ “ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยท่ีดีท่ีสุด” 
และเ ร่ิมเปิดให้บริการสาขาสินเ ช่ือเ พ่ือรายย่อย 
พร้อมเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับ
ความต้องการเข้าถึงสินเช่ือในระบบของกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจรายย่อยได้อย่างครอบคลุม

ในช่วงปลายปี 2552 ธนาคารได้เข้าซ้ือกิจการของ บริษัท  
ธนบรรณ จ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจักรยานยนต์ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 4  
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เน่ืองจากเล็งเห็นโอกาส
สร้างการเติบโตทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการ 
ด้านสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ เพ่ือตอกย�้าความมุ่งม่ัน 
ในการเป็นธนาคารเพ่ือรายย่อยอย่างแท้จริง

ธนาคารได้รับการสนับสนุนความแข็งแกร่งทางการเงิน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ 
หลังจากนอร์ทสตาร์ กรุ๊ป (Northstar Group) ซ่ึงเป็น 
กลุ่มกองทุนท่ีมีสินทรัพย์การลงทุนสูงถึง 36,700  
ล้านบาท และลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ มากกว่า 20 แห่ง 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าถือหุ้นธนาคาร 
ไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 25 พร้อมเปล่ียนแปลงโครงสร้างทีมบริหารและ
รองรับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอนาคต

ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนตามแผนการด�าเนินธุรกิจ 
ของธนาคารท่ีมุ่งให้บริการสินเช่ือส�าหรับรายย่อยอย่าง
แท้จริง ธนาคารตัดสินใจขายกิจการ บริษัท ธนบรรณ 
จ�ากัด ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจหลักของธนาคาร

ธนาคารเร่ิมเปิดให้บริการสินเช่ือนาโนเครดิตเพ่ือธุรกิจ
รายย่อย เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์การให้บริการ
ด้านสินเ ช่ือของธนาคารพาณิชย์ ท่ี เ ปิดโอกาสให้ 
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบ
ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ 
หรือบุคคลค�้าประกัน

ก้าวย่างแห่งความส�าเร็จในการเคียงข้างคนไทยให้สามารถเข้าถึง 

บริการทางการเงินได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ให้ทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นธนาคารพาณิชย์ 

เพ่ือรายย่อยที่ดีที่สุดและขับเคล่ือนสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

Milestones
ความเปล่ียนแปลงและพัฒนาการส� าคัญ

2550 
-

2556 
-

2552 
-

2555 
-

2557 
-

2558 
-

6 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



ก้าวย่างแห่งความสําเร็จในการเคียงข้างคนไทย ให้สามารถเข้าถึง

มัง่มุมาวคยวด้นกัมยทีเาท่เะลแมรรธน็ปเงาย่อด้ไนงิเรากงาทรากริบ ่นตั้งใจ

ยังาย่อดี่ทีนงิเรากงาทตวิชีมีนคกทุห้ใ ่ ย์ชณิาพราคานธน็ปเมอร้พ นยืง

วายะยะรนใจกิรธุงาทตโบติเรากงาร้สนอ่ลืคเบขัะลแดสุ่ทีดี่ทียอย่ยารอ่พืเ

Milestones

2550
-

บรัด้ไ )นชาหม( ดกัาจํ ยอย่ยารอ่พืเ ตดิรคเยทไราคานธ
 ยอย่ยารอ่พืเย์ชณิาพราคานธรากบอกะรปห้ใตาญนุอบใ

พร้อมเร่ิ  81 ่ทีนวันใ รากงาทนป็เงาย่อรากนนิเาดํดปิเม
มกราคม 2550

2556
-

ง่มุยดโ จกิรธุนนิเาดํรากนผแะลแธ์ทยุลกบรัปราคานธ
รากงอต้มาวคงอนสบอตอ่พืเรากริบะลแฑ์ณภัตลิผานฒพั
ยสัวิศากะรปรากยวด้ คาภมิภูกทุว่ทัยอย่ยาราค้กลูงอข
ะลแ ”ดสุ่ทีดี่ทียอย่ยารอ่พืเย์ชณิาพราคานธ“ ่สูง่มุน์ศทั

เร่ิ าน้หนดิเมอร้พยอย่ยารอ่พืเอ่ชืเนสิาขาสรากริบห้ใดปิเม
าข้เรากงอต้มาวคบรังอรอ่พืเ งอ่นืเอต่งาย่อาขาสยายข
งาย่อด้ไยอย่ยารจกิรธุาค้กลูม่ลุกงอขบบะรนใอ่ชืเนสิงถึ

ครอบคลุม

2560
-

่ทีนงิเรากงาทรากริบบอมมายายพรยพีเะลแทเม่ทุมาวค
รคโมไาค้กลูม่ลุกะลแยอย่ยารจกิรธุาค้กลูม่ลุกบกัห้ใดสุ่ทีดี

ไฟแนนซ์ทําให้ธนาคารได้รับรางวัล Fastest Growing 
Retail Bank Thailand 2017 จากนิตยสาร Global 
Banking & Finance Review ซ่ึงเป็นนิตยสารด้านธุรกิจ

นนิเาดํรากลผกาจ ษฤกงอัศทเะรปงอขานํน้ชันงิเรากะลแ
งานอันโดดเด่นของธนาคารในการทําผลกําไรสุทธิเติบโต
มากกว่าเท่าตัวเป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในปี 2557-2559

มริสเงส่น์ศทัยสัวินใน่มัดยึงคงยัราคานธนกัวยดีเะณข
งาทตโบติเรากงาร้สถรามาสยอย่ยารรากบอกะรป้ผูห้ใ

ขึดี่ทีตวิชีพาภณคุมีะลแจกิรธุ ้ ริเริรากยวด้ นยืง่ยังาย่อน ่ม
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อาทิ การฝึก

 มออ้รู นยัข้รู รยพีเกาพาค้ม่แาค้อพ่“ รากงรคโนใมรบอ
นใาษกศึรากนทุงชิมาวคงยรีเดวกะรปรากะลแ ”ยนัวิ้รู

”นต้ต้ใม้ไกลูะาพเมบ่ งอน้อ่พืเดคิ“ รากงรคโ

2561
-
ธนาคารยังคงรักษาการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อ

พิเ่ทีธิทสุรไากํลผยวด้ งอ่นืเ ่มข้ึนร้อยละ 63 ในปี 2560 จึง
ได้รับรางวัล Fastest Growing Retail Bank Thailand 
2018 จากนิตยสาร Global Banking & Finance 

นกัอต่ดติ 2 ่ทีปีนป็เ weiveR

2562
-

ยารอ่พืเย์ชณิาพราคานธนป็เรากพาภยกศังดสแราคานธ
งาย่อตโบติเรากนาฐรตามบดัะราษกรัรากยวด้ ดสุ่ทีดี่ทียอย่

ซึ 1652 ปีงถึนจ ามนต้นป็เ 7552 ปีต่แง้ตับนังอ่นืเอต่ ่ง
มีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45 และได้รับรางวัล Fastest 
Growing Retail Bank Thailand 2019 จากนิตยสาร 

 3 ่ทีปีนป็เนกัอต่ดติ weiveR ecnaniF & gniknaB labolG

ขณะเดียวกันธนาคารได้จับมือกับ โอลิมปัส แคปปิตอล 
เอเชีย (Olympus Capital Asia หรือ OCA) บริษัทลงทุน

อ่ชืเนสิจกิรธุนาด้ญาชวย่ชีเมาวคมี่ทีคาภมิภูบดัะระรสอิ
ซึ ศทเะรปยาลหนใอีมอ็เสอเอ่ชืเนสิะลแซ์นนแฟไรคโมไ ่งได้

 ร์าตสทร์อน นทแ 52 ะลยอร้นวส่ดสันใราคานธน้หุอถืาข้เ
พิเอ่พืเ )puorG ratshtroN( ป๊รุก ่มประสิทธิภาพการดําเนิน

งานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้มากข้ึน
 iahT ้รูนยรีเรากย์นศูดปิเด้ไงยัราคานธ น้นักาจกอน

ยารอ่พืเอ่ชืเนสิาขาส่ที กรแงห่แ retneC gninraeL s’tiderC
ย่อย บางเขน-วัชรพล จ.กรุงเทพฯ สําหรับใช้เป็นศูนย์รวม

 นช่เ นาด้ยาลหกาลหะษกทัะลแ้รูมาวคงาร้สมริสเมรรกจกิ
พิเราก าค้รากงาทธวุาอดติอ่พืเมรบอราก ่มทักษะการขาย 

นาฐการงาร้สอ่พืเ จกิรธุดอยอต่ยดีเอไาหนค้มรรกจกิอรืห
 ปไอต่ศทเะรปงอขจกิฐษรศเบกัห้ใงร่กแงข็แ่ที

ซึ ดกัาจํ ส์น่ชัลูซโ ลทัจิดิ รคโมไยทไ ทษัริบ นกัวยดีเปีนใ ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ยังได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การ

 นยานถุมิ 12 ่ทีนวัอ่มืเ ยทไศทเะรปงห่แราคานธกาจบกัากํ
ส์กนิอรทกล็เอินงิเรากมรรกรธุนาด้รากริบห้ใอ่พืเ 2652

ผ่านแอปพลิเคชัน “ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท” (Micro Pay 
e-Wallet)

2557
-

จกิรธุนนิเาดํรากนผแมาตนอ่ลืคเบขัะจ่ทีน่มัง่มุมาวคยวด้
งาย่อยอย่ยารบรัหาสํอ่ชืเนสิรากริบห้ใง่มุ่ทีราคานธงอข

แท้จริง ธนาคารตัดสินใจขายกิจการ บริษัท ธนบรรณ 
จํากัด ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจหลักของธนาคาร

2558
-
ธนาคารเร่ิ ยารจกิรธุอ่พืเตดิรคเนโานอ่ชืเนสิรากริบห้ใดปิเม

นสินาด้รากริบห้ใรากร์ตสาศติวัะรปนใกรแง้รัคนป็เ ยอย่
ยารรากบอกะรป้ผูห้ใสากอโดปิเ่ทีย์ชณิาพราคานธงอขอ่ชืเ

ย่อยสามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัยและ
เป็นธรรม โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ําประกัน

2552
-

 ทษัริบ งอขรากจกิอ้ซืาข้เด้ไราคานธ 2552 ปียาลปงวช่นใ
ธนบรรณ จํากัด ซ่ึ อ้ซืาช่เอ่ชืเนสิรากริบห้ใจกิรธุนนิเาดํง

 4 บดันอันป็เดาลตรากงาทงบ่แนวส่มี่ทีต์นยนายรกจัถร
งาร้สสากอโนห็เงล็เกาจงอ่นืเ ลฑณมริปะลแ ฯพทเงรุกนใ

การเติบโตทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการด้านสิน
ยํกอตอ่พืเ ต์นยนายรกจัถรอ้ซืาช่เอ่ชืเ ้ รากนใน่มัง่มุมาวคา

งริจท้แงาย่อยอย่ยารอ่พืเราคานธนป็เ

2555
-
ธนาคารได้รับการสนับสนุนความแข็งแกร่งทางการเงินและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ หลังจา

ซึ )puorG ratshtroN( ป๊รุก ร์าตสทร์อนก ่ นทุงอกม่ลุกนป็เง
นทุงละลแ ทาบนาล้ 007,63 งถึงสูนทุงลรากย์พรัทนสิมี่ที
กออนวัะตยชีเอเนใ งห่แ 02 าว่กกาม ๆงาต่จกิรธุม่ลุกนใ

 ยอย่ยารอ่พืเ ตดิรคเยทไราคานธน้หุอถืาข้เด้ไ ต้ใงยฉีเ
งลปแนย่ลีปเมอร้พ 52 ะลยอร้นวส่ดสันใ )นชาหม( ดกัาจํ
งอ่นืเอต่งาย่อตโบติเรากบรังอระลแราหริบมทีงาร้สงรคโ

ในอนาคต

ญคัาสํรากานฒพัะลแงลปแนย่ลีปเมาวค

ความทุ่มเทและเพียรพยายามมอบบริการทางการเงิน
ท่ีดีท่ีสุดให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและกลุ่มลูกค้า
ไมโครไฟแนนซ์ท� าให้ธนาคารได้รับรางวัล Fastest 
Growing Retail Bank Thailand 2017 จากนิตยสาร 
Global Banking & Finance Review ซ่ึงเป็นนิตยสาร
ด้านธุรกิจและการเงินช้ันน�าของประเทศอังกฤษ จาก
ผลการด�าเนินงานอันโดดเด่นของธนาคารในการท�า 
ผลก�าไรสุทธิเติบโตมากกว่าเท่าตัวเป็นเวลา 3 ปีซ้อน  
ในปี 2557-2559

ขณะเดียวกันธนาคารยังคงยึดม่ันในวิสัยทัศน์ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถสร้างการเติบโตทาง
ธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างย่ังยืน ด้วยการ
ริเร่ิมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อาทิ 
การฝึกอบรมในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน 
รู้ออม รู้วินัย” และการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา 
ในโครงการ “คิดเพ่ือน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น”

ธนาคารยังคงรักษาการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่าง
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ให้มากข้ึน

นอกจากน้ัน ธนาคารยังได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ Thai 
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เพ่ือรายย่อย บางเขน-วัชรพล กรุงเทพฯ ส� าหรับใช้ 
เป็นศูนย์รวมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ 
หลากหลายด้าน เช่น การอบรมเพ่ือติดอาวุธทางการค้า 
การเพ่ิมทักษะการขาย หรือกิจกรรมค้นหาไอเดียต่อยอด 
ธุรกิจ เพ่ือสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ 
ของประเทศต่อไป 

ในปีเดียวกัน บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูช่ันส์ จ�ากัด ซ่ึงเป็น 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ยังได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการช� าระเงินภายใต้ 
การก� ากับจากธนาคารแห่งประเทศไทย เ ม่ือวันท่ี  
21 มิถุนายน 2562 เพ่ือให้บริการด้านธุรกรรมการเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท”  
(Micro Pay e-Wallet)

2560 
-

2561 
-

2562 
-

7รายงานประจ� าปี 2564



เติบโต
ฝ�าฝนป�ญหา
ทนพายุอุปสรรค

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ธนาคารไทยเครดิต ผ่อนคลายความวิตกกังวล
การสัมผัสในช่วงวิกฤตโควิดด้วย Micro Pay
แอปกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีช่วยให้เกิดสังคมไร้เงินสด
 
นอกจากน้ัน ยังเสนอสินเช่ือต่างๆ ท่ีช่วยเสริมสภาพคล่อง
หรือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในธุรกิจ เช่น สินเช่ือ SME กล้าให้
หรือ สินเช่ือ SME กล้าให้รีไฟแนนซ์
เพ่ือประคับประคองธุรกิจของลูกค้าให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้

แตกยอดความคิด
เป�นต�นกล�าก�าว

ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย
ธนาคารไทยเครดิต พร้อมสนับสนุนธุรกิจ
กับลูกค้าทุกขนาด และหลากหลายประเภท
ด้วยสินเช่ือท่ีตอบสนองความต้องการพอดีเฉพาะกลุ่ม

แม้กระท่ังกลุ่มค้าขายท่ีไม่มีหลักประกัน ก็สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างเท่าเทียม ท้ังน้ีก็เพ่ือให้นักสู้ตัวเล็กๆ
ก้าวเดินบนเส้นทางธุรกิจได้อย่างม่ันคงและม่ันใจ
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เสริมพลัง เติมภูมิคุ�มกัน
ให�แตกก่ิงก�านอย�างงดงาม

การเติบโตของธุรกิจจะย่ังยืนได้
ต่อเม่ือธุรกิจน้ันๆ เกิดข้ึนบนสังคมท่ีเข้มแข็ง
ธนาคารไทยเครดิต จึงยึดม่ันในแนวคิดยืนหยัดเคียงข้างกัน
และจัดทําโครงการต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนและสังคมท่ีเราอยู่ร่วมกันน้ันแข็งแรงข้ึน

อาทิ โครงการ “ไทยเครดิต โควิด-19 แคร์ ” ท่ีจัดชุดยังชีพเพ่ือช่วยเหลือ
กลุ่มลูกค้านาโนและไมโครไฟแนนซ์ รวมถึงครอบครัวท่ีติดเช้ือโควิด-19
หรือ โครงการ “ไทยเครดิตแชริต้ี” ท่ีช่วยส่งเสริมอาชีพ
และกระตุ้นการจับจ่ายให้เศรษฐกิจในท้องถ่ินเข้มแข็งข้ึน

แข็งแรง
ไปด�วยกัน

เพ่ือให้ทุกธุรกิจได้เติบโตอย่างย่ังยืน
ธนาคารไทยเครดิต พร้อมส่งเสริมความรู้
ด้านการเงินท่ีถูกต้อง ด้วยโครงการ ตังค์ โต Know-how
ต้ังแต่การเก็บออม การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและหน้ี
เสมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้ม่ันคงจากภายใน

อีกท้ังสนับสนุนการต่อยอดทางการเงิน
ต้ังแต่การจัดการเงินออม ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ดอกเบ้ียสูง ท้ังฝากประจํา และออมทรัพย์
รวมไปถึงส่งเสริมไอเดียพัฒนาธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย
และขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างท่ีต้องการ
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ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา แต่ละประเทศได้ประสบภาวะความยากลําบากท้ังจากโรคระบาดโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีตกต่ํามากบ้างน้อยบ้าง ซ่ึงต่างก็พยายามท่ีจะนําพาประเทศของตนให้ผ่านพ้นจากภาวะวิกฤตเหล่าน้ีไปได้ โดยเร็ว

เช่นเดียวกับธนาคารไทยเครดิต  ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อยของประเทศท่ีกําลังก้าวเข้าสู่
ปีท่ี  16  ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร  ธนาคารและพนักงานของธนาคารทุกภาคส่วนจะให้ความสําคัญต่อลูกค้า
ทุกท่านของธนาคารเสมอ  พนักงานของธนาคารพร้อมให้บริการท่ีรวดเร็ว เข้าถึง และเป็นกันเอง อีกท้ังจากภาวะ
วิกฤตคร้ังน้ี พนักงานของธนาคารได้มีการปรับตัวและวิธีการทํางานได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และสามารถรองรับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดผลงานท่ียอดเย่ียมท้ังต่อตัวพนักงานและธนาคารอีกด้วย ดังปรัชญา
ธนาคารท่ีว่า  “Everyone Matters ทุกคนคือคนสําคัญ” ทําให้ธนาคารสามารถมีผลประกอบการท่ีดีเป็นอย่างมาก
เม่ือเทียบกับผลประกอบการท่ีผ่านมา 

ปัจจุบันธนาคารได้มีการจัดต้ังสาขาธนาคารเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อลูกค้าให้สามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้มากข้ึน นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์เงินฝากแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์สินเช่ือไม่ว่าจะเป็น
สินเช่ือนาโนและไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย (สินเช่ือเพ่ือพ่อค้าแม่ค้า) สินเช่ือเพ่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี สินเช่ือท่ี
มีทองคําเป็นหลักประกัน สินเช่ือท่ีใช้บ้านเป็นหลักประกัน (Home for Cash) และสินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล
ซ่ึงลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างตรงใจท่ีสุด  ขณะเดียวกันธนาคารได้มีการเสริมสร้างความรู้ทางด้านธุรกิจและการเงินให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อย  ท้ังท่ีเป็นลูกค้าและไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการรายย่อยดังกล่าว
มีคุณภาพทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตท่ีมีความม่ันคงและเติบโตอย่างย่ังยืน

ในฐานะประธานกรรมการธนาคารท่ีเพ่ิงเข้ามารับตําแหน่งในช่วงเวลาท่ีประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจ  ผมขอให้
ท่านผู้ถือหุ้น พนักงาน ตลอดจนลูกค้าของธนาคารได้ โปรดม่ันใจว่า ผม คณะกรรมการ และพนักงานของธนาคาร
ทุกท่านจะอุทิศเวลาและกําลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
เพ่ือให้ธนาคารไทยเครดิตแห่งน้ีเป็นธนาคารท่ีมีคุณภาพ สามารถรับใช้ลูกค้าทุกท่าน ทุกประเภทได้ และเป็นธนาคาร
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย 

ผมขอถือโอกาสน้ี  ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจและสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา
โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านตลอดไป และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านท่ีมุ่งม่ัน ต้ังใจให้ความร่วมมือกับธนาคาร และทํางานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ธนาคารประสบความสําเร็จและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคง
เพ่ือได้เป็นธนาคารพาณิชย์สมบูรณ์แบบในลําดับต่อไป

“ธนาคารไทยเครดิต มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการรายย่อย

มีคุณภาพทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตท่ีมีความม่ันคง

และเติบโตอย่างย่ังยืน”

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการธนาคาร

12 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา แต่ละประเทศได้ประสบภาวะความยากลําบากท้ังจากโรคระบาดโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีตกต่ํามากบ้างน้อยบ้าง ซ่ึงต่างก็พยายามท่ีจะนําพาประเทศของตนให้ผ่านพ้นจากภาวะวิกฤตเหล่าน้ีไปได้ โดยเร็ว

เช่นเดียวกับธนาคารไทยเครดิต  ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อยของประเทศท่ีกําลังก้าวเข้าสู่
ปีท่ี  16  ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร  ธนาคารและพนักงานของธนาคารทุกภาคส่วนจะให้ความสําคัญต่อลูกค้า
ทุกท่านของธนาคารเสมอ  พนักงานของธนาคารพร้อมให้บริการท่ีรวดเร็ว เข้าถึง และเป็นกันเอง อีกท้ังจากภาวะ
วิกฤตคร้ังน้ี พนักงานของธนาคารได้มีการปรับตัวและวิธีการทํางานได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และสามารถรองรับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดผลงานท่ียอดเย่ียมท้ังต่อตัวพนักงานและธนาคารอีกด้วย ดังปรัชญา
ธนาคารท่ีว่า  “Everyone Matters ทุกคนคือคนสําคัญ” ทําให้ธนาคารสามารถมีผลประกอบการท่ีดีเป็นอย่างมาก
เม่ือเทียบกับผลประกอบการท่ีผ่านมา 

ปัจจุบันธนาคารได้มีการจัดต้ังสาขาธนาคารเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อลูกค้าให้สามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้มากข้ึน นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์เงินฝากแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์สินเช่ือไม่ว่าจะเป็น
สินเช่ือนาโนและไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย (สินเช่ือเพ่ือพ่อค้าแม่ค้า) สินเช่ือเพ่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี สินเช่ือท่ี
มีทองคําเป็นหลักประกัน สินเช่ือท่ีใช้บ้านเป็นหลักประกัน (Home for Cash) และสินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล
ซ่ึงลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างตรงใจท่ีสุด  ขณะเดียวกันธนาคารได้มีการเสริมสร้างความรู้ทางด้านธุรกิจและการเงินให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อย  ท้ังท่ีเป็นลูกค้าและไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการรายย่อยดังกล่าว
มีคุณภาพทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตท่ีมีความม่ันคงและเติบโตอย่างย่ังยืน

ในฐานะประธานกรรมการธนาคารท่ีเพ่ิงเข้ามารับตําแหน่งในช่วงเวลาท่ีประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจ  ผมขอให้
ท่านผู้ถือหุ้น พนักงาน ตลอดจนลูกค้าของธนาคารได้ โปรดม่ันใจว่า ผม คณะกรรมการ และพนักงานของธนาคาร
ทุกท่านจะอุทิศเวลาและกําลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
เพ่ือให้ธนาคารไทยเครดิตแห่งน้ีเป็นธนาคารท่ีมีคุณภาพ สามารถรับใช้ลูกค้าทุกท่าน ทุกประเภทได้ และเป็นธนาคาร
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย 

ผมขอถือโอกาสน้ี  ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจและสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา
โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านตลอดไป และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านท่ีมุ่งม่ัน ต้ังใจให้ความร่วมมือกับธนาคาร และทํางานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ธนาคารประสบความสําเร็จและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคง
เพ่ือได้เป็นธนาคารพาณิชย์สมบูรณ์แบบในลําดับต่อไป

“ธนาคารไทยเครดิต มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการรายย่อย

มีคุณภาพทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตท่ีมีความม่ันคง

และเติบโตอย่างย่ังยืน”

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการธนาคาร

13รายงานประจ� าปี 2564



โควิด-19 ยังคงเป็นความท้าทายคร้ังใหญ่ในปี 2564 ด้วยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังด้านการใช้ชีวิตและธุรกิจท่ัวโลก 
แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในท้องถ่ินจะเร่ิมทยอยฟ้ืนตัวบ้าง  แต่เศรษฐกิจในภาพรวมยังคงฟ้ืนตัวช้ากว่า
ท่ีคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม ข่าวดีเร่ืองการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วให้ประชากรไทยเกือบ 70% ท่ีได้รับวัคซีนแล้ว
อย่างน้อย 2 เข็ม ช่วยให้เราม่ันใจและมีความหวังว่า เศรษฐกิจไทยจะสามารถฟ้ืนตัวดีข้ึนในปีน้ี

ขณะท่ีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย มี โอกาสแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการ และสร้างความแตกต่างให้กลุ่มลูกค้าเฉพาะของเรา ในช่วงสถานการณ์อัน
ยากลําบากน้ี   ลูกค้าจํานวนมากสูญเสียรายได้จากการล็อกดาวน์  ซ่ึงทําให้การใช้จ่ายและกิจกรรมทางธุรกิจลดน้อยลง 
ย่ิงไปกว่าน้ันลูกค้าบางรายของเราไม่สามารถชําระคืนเงินกู้ ได้ ธนาคารไทยเครดิตตระหนักดีว่าสาเหตุหลักไม่ได้
เกิดจากผู้ประกอบการ แต่เป็นเพราะสถานการณ์เชิงลบท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน เราจึงยืนหยัดเคียงข้างลูกค้า และมุ่งสร้าง
ความม่ันใจในความต่อเน่ืองในการให้บริการทางธุรกิจกับลูกค้า เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นไป
อย่างราบร่ืนไม่หยุดชะงัก  พร้อมท้ังต้องม่ันใจว่าพนักงานของเราทํางานในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกหลัก
สุขอนามัย

นอกจากน้ัน ธนาคารไทยเครดิตยังคงมุ่งม่ันท่ีจะมอบความรู้ทางการเงินในโครงการ “ตังค์ โต Know-how” ให้กับ
ลูกค้าของเรา ซ่ึงหลักสูตรเต็มไปด้วยเน้ือหามากมายท่ีสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน แม้ว่าการอมรม
ในช้ันเรียนกับลูกค้าของเราจะได้รับผลกระทบ แต่ธนาคารสามารถปรับรูปแบบการอบรมเป็นการถ่ายทอดผ่าน
ระบบออนไลน์  ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างย่ิงกับจํานวนผู้เข้าอบรมออนไลน์ของเราท่ีมีมากกว่า 25,000 คน  ซ่ึงได้นํา
ความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอดเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้มากข้ึน โดยถือเป็นประสบการณ์ท่ีดีของเราท้ังคู่
และเราขอน้อมรับในคําชมจากลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจและให้ผลตอบรับท่ีดีกับเรา

เช่น คุณจักรกฤษ มานะลอ เจ้าของร้านเอาต์เล็ตเฟอร์นิเจอร์ ในกรุงเทพฯ เล่าให้เราฟังถึงการใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินออนไลน์จากโครงการตังค์ โต Know-how ของธนาคารไทยเครดิตว่า ช่วยให้เขาสามารถบริหาร
ความเครียดด้านการเงินได้ ในเวลาอันส้ัน “น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีเครียดท่ีสุดสําหรับผม ธุรกิจของผมได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับการเงิน โดยผมได้ทําตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญผ่านโครงการตังค์ โต Know-how และได้เรียนรู้
ท่ีจะจัดสรรงบประมาณสําหรับส่ิงจําเป็นจริงๆ  แยกออกจากส่ิงท่ีอยากได้  ทําให้ผมทราบว่าควรลดค่าใช้จ่ายใด
บ้าง
ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีช่วยแก้ปัญหาทางการเงินและทําให้ผมรู้สึกสบายใจมากข้ึน แม้จะต้องเผชิญกับยอดส่ังซ้ือท่ี
ลดลง

แม้จะมีสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 แต่พอร์ตสินเช่ือของธนาคารไทยเครดิตยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
อันเน่ืองมาจากความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีให้กับธนาคาร และการสนับสนุนของเราท่ียืนหยัดเคียงข้างลูกค้าเสมอมา
ท้ังในช่วงเวลาท่ีดีและในช่วงเวลาท่ีเลวร้าย โดยในปี 2564 สินเช่ือของธนาคารเติบโตมากถึง 43% ซ่ึงมากกว่า
ปีก่อนหน้าท่ี 35% โดยลูกค้าในกลุ่มไมโครจํานวนมากของเรายังสามารถพลิกฟ้ืนธุรกิจให้กลับมามีผลการดําเนินงาน
เทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ได้ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นธุรกิจชุมชนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานในท้องถ่ินมากกว่าการพ่ึงพาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ียังไม่ฟ้ืนตัว

สําหรับปีท่ีผ่านมา คุณภาพของพอร์ตโฟลิโอถือเป็นหัวใจสําคัญของธนาคารไทยเครดิต ธนาคารตัดสินใจทํา
ในส่ิงท่ีต่างไปจากช่วงเวลา “ปกติ” น่ันคือ การปรับลดจํานวนเงินค่างวดในการผ่อนชําระ เพ่ือช่วยลูกค้าให้สามารถ
รับมือและบริหารจัดการด้านการเงินได้คล่องตัวข้ึนในช่วงวิกฤต โดยทีมงานของธนาคารยังติดตามดูแลลูกค้า
ของเราอย่างใกล้ชิด ด้วยการติดต่อลูกค้าจํานวนนับพันรายทุกเดือน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้า ทําให้ธนาคารสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ท้ังยังสะท้อนถึงความมุ่งม่ัน
ยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าในช่วงเวลาแห่งความยากลําบาก และเป็นบทพิสูจน์ ได้ถึงความเช่ือม่ันในปรัชญาของธนาคาร
“Everyone Matters ทุกคนคือคนสําคัญ”

ท้ายสุดน้ี ผมขอกล่าวถึงการบริหารความเส่ียงอย่างระมัดระวังของธนาคาร โดยทําการต้ังเงินสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ
(Loan Loss Reserve หรือ LLR) ไว้ถึง 200% ทําให้เราเป็นหน่ึงในธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

แม้ด้วยสถานการณ์ผันผวนท้ังในประเทศและท่ัวโลก ธนาคารไทยเครดิตกลับแข็งแกร่งมากข้ึน ย่ิงไปกว่าน้ัน
เรายังได้พิสูจน์ ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการทํางานของเรา และความพร้อมปรับตัวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตได้สําเร็จ 
เราภาคภูมิใจในทีมงานของเรา และม่ันใจว่าเราจะสามารถเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และส่งมอบส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดร่วมกันตลอดเส้นทางแห่งความย่ังยืน ผมขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดของเราสําหรับ
ความไว้วางใจและการสนับสนุนท่ีมีให้เสมอมา ท่ีสําคัญผมต้องขอขอบคุณทีมงานธนาคารไทยเครดิตทุกท่าน
สําหรับความทุ่มเทสร้างผลงานอันโดดเด่นกันอย่างเต็มท่ี

ขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยและประสบความสําเร็จในปี 2565

นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการผู้จัดการ

14 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



โควิด-19 ยังคงเป็นความท้าทายคร้ังใหญ่ในปี 2564 ด้วยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังด้านการใช้ชีวิตและธุรกิจท่ัวโลก 
แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในท้องถ่ินจะเร่ิมทยอยฟ้ืนตัวบ้าง  แต่เศรษฐกิจในภาพรวมยังคงฟ้ืนตัวช้ากว่า
ท่ีคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม ข่าวดีเร่ืองการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วให้ประชากรไทยเกือบ 70% ท่ีได้รับวัคซีนแล้ว
อย่างน้อย 2 เข็ม ช่วยให้เราม่ันใจและมีความหวังว่า เศรษฐกิจไทยจะสามารถฟ้ืนตัวดีข้ึนในปีน้ี

ขณะท่ีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย มี โอกาสแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการ และสร้างความแตกต่างให้กลุ่มลูกค้าเฉพาะของเรา ในช่วงสถานการณ์อัน
ยากลําบากน้ี   ลูกค้าจํานวนมากสูญเสียรายได้จากการล็อกดาวน์  ซ่ึงทําให้การใช้จ่ายและกิจกรรมทางธุรกิจลดน้อยลง 
ย่ิงไปกว่าน้ันลูกค้าบางรายของเราไม่สามารถชําระคืนเงินกู้ ได้ ธนาคารไทยเครดิตตระหนักดีว่าสาเหตุหลักไม่ได้
เกิดจากผู้ประกอบการ แต่เป็นเพราะสถานการณ์เชิงลบท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน เราจึงยืนหยัดเคียงข้างลูกค้า และมุ่งสร้าง
ความม่ันใจในความต่อเน่ืองในการให้บริการทางธุรกิจกับลูกค้า เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นไป
อย่างราบร่ืนไม่หยุดชะงัก  พร้อมท้ังต้องม่ันใจว่าพนักงานของเราทํางานในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกหลัก
สุขอนามัย

นอกจากน้ัน ธนาคารไทยเครดิตยังคงมุ่งม่ันท่ีจะมอบความรู้ทางการเงินในโครงการ “ตังค์ โต Know-how” ให้กับ
ลูกค้าของเรา ซ่ึงหลักสูตรเต็มไปด้วยเน้ือหามากมายท่ีสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน แม้ว่าการอมรม
ในช้ันเรียนกับลูกค้าของเราจะได้รับผลกระทบ แต่ธนาคารสามารถปรับรูปแบบการอบรมเป็นการถ่ายทอดผ่าน
ระบบออนไลน์  ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างย่ิงกับจํานวนผู้เข้าอบรมออนไลน์ของเราท่ีมีมากกว่า 25,000 คน  ซ่ึงได้นํา
ความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอดเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้มากข้ึน โดยถือเป็นประสบการณ์ท่ีดีของเราท้ังคู่
และเราขอน้อมรับในคําชมจากลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจและให้ผลตอบรับท่ีดีกับเรา

เช่น คุณจักรกฤษ มานะลอ เจ้าของร้านเอาต์เล็ตเฟอร์นิเจอร์ ในกรุงเทพฯ เล่าให้เราฟังถึงการใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินออนไลน์จากโครงการตังค์ โต Know-how ของธนาคารไทยเครดิตว่า ช่วยให้เขาสามารถบริหาร
ความเครียดด้านการเงินได้ ในเวลาอันส้ัน “น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีเครียดท่ีสุดสําหรับผม ธุรกิจของผมได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับการเงิน โดยผมได้ทําตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญผ่านโครงการตังค์ โต Know-how และได้เรียนรู้
ท่ีจะจัดสรรงบประมาณสําหรับส่ิงจําเป็นจริงๆ  แยกออกจากส่ิงท่ีอยากได้  ทําให้ผมทราบว่าควรลดค่าใช้จ่ายใด
บ้าง
ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีช่วยแก้ปัญหาทางการเงินและทําให้ผมรู้สึกสบายใจมากข้ึน แม้จะต้องเผชิญกับยอดส่ังซ้ือท่ี
ลดลง

แม้จะมีสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 แต่พอร์ตสินเช่ือของธนาคารไทยเครดิตยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
อันเน่ืองมาจากความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีให้กับธนาคาร และการสนับสนุนของเราท่ียืนหยัดเคียงข้างลูกค้าเสมอมา
ท้ังในช่วงเวลาท่ีดีและในช่วงเวลาท่ีเลวร้าย โดยในปี 2564 สินเช่ือของธนาคารเติบโตมากถึง 43% ซ่ึงมากกว่า
ปีก่อนหน้าท่ี 35% โดยลูกค้าในกลุ่มไมโครจํานวนมากของเรายังสามารถพลิกฟ้ืนธุรกิจให้กลับมามีผลการดําเนินงาน
เทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ได้ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นธุรกิจชุมชนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานในท้องถ่ินมากกว่าการพ่ึงพาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ียังไม่ฟ้ืนตัว

สําหรับปีท่ีผ่านมา คุณภาพของพอร์ตโฟลิโอถือเป็นหัวใจสําคัญของธนาคารไทยเครดิต ธนาคารตัดสินใจทํา
ในส่ิงท่ีต่างไปจากช่วงเวลา “ปกติ” น่ันคือ การปรับลดจํานวนเงินค่างวดในการผ่อนชําระ เพ่ือช่วยลูกค้าให้สามารถ
รับมือและบริหารจัดการด้านการเงินได้คล่องตัวข้ึนในช่วงวิกฤต โดยทีมงานของธนาคารยังติดตามดูแลลูกค้า
ของเราอย่างใกล้ชิด ด้วยการติดต่อลูกค้าจํานวนนับพันรายทุกเดือน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้า ทําให้ธนาคารสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ท้ังยังสะท้อนถึงความมุ่งม่ัน
ยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าในช่วงเวลาแห่งความยากลําบาก และเป็นบทพิสูจน์ ได้ถึงความเช่ือม่ันในปรัชญาของธนาคาร
“Everyone Matters ทุกคนคือคนสําคัญ”

ท้ายสุดน้ี ผมขอกล่าวถึงการบริหารความเส่ียงอย่างระมัดระวังของธนาคาร โดยทําการต้ังเงินสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ
(Loan Loss Reserve หรือ LLR) ไว้ถึง 200% ทําให้เราเป็นหน่ึงในธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

แม้ด้วยสถานการณ์ผันผวนท้ังในประเทศและท่ัวโลก ธนาคารไทยเครดิตกลับแข็งแกร่งมากข้ึน ย่ิงไปกว่าน้ัน
เรายังได้พิสูจน์ ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการทํางานของเรา และความพร้อมปรับตัวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตได้สําเร็จ 
เราภาคภูมิใจในทีมงานของเรา และม่ันใจว่าเราจะสามารถเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และส่งมอบส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดร่วมกันตลอดเส้นทางแห่งความย่ังยืน ผมขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดของเราสําหรับ
ความไว้วางใจและการสนับสนุนท่ีมีให้เสมอมา ท่ีสําคัญผมต้องขอขอบคุณทีมงานธนาคารไทยเครดิตทุกท่าน
สําหรับความทุ่มเทสร้างผลงานอันโดดเด่นกันอย่างเต็มท่ี

ขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยและประสบความสําเร็จในปี 2565

นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการผู้จัดการ

15รายงานประจ� าปี 2564



คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง

เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
2 นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
3 นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเช่ือ
4 นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
5 นายวีรเวท ไชยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธนบดี
6 นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานการเงินและบัญชี
7 น.ส.อัจฉรา เรืองฉาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานวิเคราะห์สินเช่ือ
8 นายคริสโตเฟอร์ ชาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 นายศราวุธ เศวตณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
10 นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานเก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสิน และกฎหมาย
11 นายทรงศักด์ิ มงคลประจักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงาน ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
12 นายรงค์ หิรัญพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน สายงานตรวจสอบภายใน
13 น.ส.ภัคจิรา วุฒิเศถกฤต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน สายงานปฏิบัติการกลาง
14 น.ส.ณัฏฐิตา โล่ห์วีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน สายงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
15 นางสุวิมล วิศววิกรานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน สายงานบริหารความเส่ียง
16 น.ส.ณธษา สุระชีวะกฤต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการกลาง
17 น.ส.ประทานพร ปีตะนีละวัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน ฝ่ายเก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสิน
18 น.ส.ชลธิชา กล่ันจัตุรัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน ฝ่ายเก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสินนาโน
19 น.ส.กอแก้ว ไตรบํารุงสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน หน่วยงานดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมช่ัน
20 นางศันสนีย์ เหรียญตระกูล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
21 น.ส.พรทิพย์ แซ่ล่อ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและวางแผนกลยุทธ์
22 น.ส.ชนิดา ชาญมนูญ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
23 นายโชดก ธีระวิกสิต ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและงานธุรการ
24 นายโกวิทย์ ล้ีศิริสรรพ์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี
25 น.ส.ณัฐณาพรณ์ ต้ังยศฐากิจกุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์วางแผนพอร์ตและผลิตภัณฑ์
26 นายวิภู พิเศษสัมฤทธ์ิ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการขายและกลยุทธ์ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
27 นางอมรรัชต์ โชติรสนิรมิต ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
28 นายพิรุฬห์ลักษณ์ สิทธิไกร ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 1 ภาค 4
29 นายโอฬาร สกลเดชา ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 2
30 นายนิมิตร โรจนรักษ์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 3
31 นายวัชระ ภัคนันท์สกุล ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 3 ต.อ.น.1
32 นายภราดร ศรีกุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 4
33 นายประสิทธ์ิ อิสระพงษ์สุระ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 5
34 นายประเสริฐ บุญแต่ง ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายป้องกันการทุจริต
35 นายไพสิฐ สกุลเศรษฐกร ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือไมโครเอสเอ็มอี
36 นายวีระศักด์ิ ต้ังมานะสกุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายควบคุมคุณภาพและบริหารงาน
37 นายวิบูลย์ อรุณเรืองศิริเลิศ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการข้อมูลองค์กร
38 นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
39 นางพนิดา ศรีปัตถา ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและภาษี
40 นางธนวันต์ นิติพน ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายงานสนับสนุนสํานักกรรมการผู้จัดการ
41 นางชัญญานุช ฉวีวงศ์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล
42 นางจิรภัทร กล่ินโกมุท ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายขายสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์สายงาน 1
43 นายวิโรจน์ รณเกียรติ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสาขา
44 นางกรันฑณัฏฐา ศุภวัชโรบล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมการเงินการธนาคาร
45 นายปกรณ์เกียรติ สิริโชคสวัสด์ิ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
46 นายประเสริฐ วงษ์นุชา ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายรายงานทางการเงิน
47 นายทีปต์ยศ เอ้ือวิศาลวรวงศ์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและจัดการเทคโนโลยีทางธุรกิจ
48 น.ส.วรชาดา จรูญมานะกิจ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน
49 น.ส.ษนานุช พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายสอบทานสินเช่ือ
50 นางอรทิพย์ วงษ์ขจร ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
51 นายทวีภัทร จเรพัฒนากุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และสารสนเทศ / พัฒนากระบวนการ
52 นายจักรี โกศลกิจวงค์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือรายย่อย
53 นายอนุรักษ์ คณิตจินดา ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกสินเช่ือธุรกิจเช่าซ้ือ
54 นายพิศักด์ิ สุดสวาท ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกวิเคราะห์สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี
55 นายสรายุทธ์ สุขพลอย ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกบริหารความเส่ียงด้านเครดิต
56 นายหฤทธ์ิ อาจอํานวยวิภาส ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกพัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
57 น.ส.จุฑารัตน์ ชอนชล ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
58 น.ส.ศิริมา จินดาทองดี ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกบริหารความเส่ียงด้านการตลาดและสภาพคล่อง
59 นายพรชัย สุขวิลัย ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกปฏิบัติการสินเช่ือ

นายวานิช ไชยวรรณ
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ กรรมการกํากับความเส่ียง

และกรรมการผู้จัดการ

นายกัวราฟ มาลิค
กรรมการ กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกํากับความเส่ียง

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ

นายศุภชัย สุขะนินทร์
กรรมการอิสระ

และกรรมการกํากับความเส่ียง

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายจํานงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกํากับความเส่ียง

นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ กรรมการกํากับความเส่ียง

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

16 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง

เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
2 นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
3 นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเช่ือ
4 นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
5 นายวีรเวท ไชยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธนบดี
6 นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานการเงินและบัญชี
7 น.ส.อัจฉรา เรืองฉาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานวิเคราะห์สินเช่ือ
8 นายคริสโตเฟอร์ ชาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 นายศราวุธ เศวตณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
10 นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สายงานเก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสิน และกฎหมาย
11 นายทรงศักด์ิ มงคลประจักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงาน ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
12 นายรงค์ หิรัญพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน สายงานตรวจสอบภายใน
13 น.ส.ภัคจิรา วุฒิเศถกฤต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน สายงานปฏิบัติการกลาง
14 น.ส.ณัฏฐิตา โล่ห์วีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน สายงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
15 นางสุวิมล วิศววิกรานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน สายงานบริหารความเส่ียง
16 น.ส.ณธษา สุระชีวะกฤต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการกลาง
17 น.ส.ประทานพร ปีตะนีละวัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน ฝ่ายเก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสิน
18 น.ส.ชลธิชา กล่ันจัตุรัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน ฝ่ายเก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสินนาโน
19 น.ส.กอแก้ว ไตรบํารุงสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหน่วยงาน หน่วยงานดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมช่ัน
20 นางศันสนีย์ เหรียญตระกูล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
21 น.ส.พรทิพย์ แซ่ล่อ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและวางแผนกลยุทธ์
22 น.ส.ชนิดา ชาญมนูญ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
23 นายโชดก ธีระวิกสิต ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและงานธุรการ
24 นายโกวิทย์ ล้ีศิริสรรพ์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี
25 น.ส.ณัฐณาพรณ์ ต้ังยศฐากิจกุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์วางแผนพอร์ตและผลิตภัณฑ์
26 นายวิภู พิเศษสัมฤทธ์ิ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการขายและกลยุทธ์ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
27 นางอมรรัชต์ โชติรสนิรมิต ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
28 นายพิรุฬห์ลักษณ์ สิทธิไกร ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 1 ภาค 4
29 นายโอฬาร สกลเดชา ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 2
30 นายนิมิตร โรจนรักษ์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 3
31 นายวัชระ ภัคนันท์สกุล ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 3 ต.อ.น.1
32 นายภราดร ศรีกุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 4
33 นายประสิทธ์ิ อิสระพงษ์สุระ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เครือข่าย 5
34 นายประเสริฐ บุญแต่ง ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายป้องกันการทุจริต
35 นายไพสิฐ สกุลเศรษฐกร ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือไมโครเอสเอ็มอี
36 นายวีระศักด์ิ ต้ังมานะสกุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายควบคุมคุณภาพและบริหารงาน
37 นายวิบูลย์ อรุณเรืองศิริเลิศ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการข้อมูลองค์กร
38 นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
39 นางพนิดา ศรีปัตถา ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและภาษี
40 นางธนวันต์ นิติพน ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายงานสนับสนุนสํานักกรรมการผู้จัดการ
41 นางชัญญานุช ฉวีวงศ์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล
42 นางจิรภัทร กล่ินโกมุท ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายขายสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์สายงาน 1
43 นายวิโรจน์ รณเกียรติ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสาขา
44 นางกรันฑณัฏฐา ศุภวัชโรบล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมการเงินการธนาคาร
45 นายปกรณ์เกียรติ สิริโชคสวัสด์ิ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
46 นายประเสริฐ วงษ์นุชา ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายรายงานทางการเงิน
47 นายทีปต์ยศ เอ้ือวิศาลวรวงศ์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและจัดการเทคโนโลยีทางธุรกิจ
48 น.ส.วรชาดา จรูญมานะกิจ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน
49 น.ส.ษนานุช พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายสอบทานสินเช่ือ
50 นางอรทิพย์ วงษ์ขจร ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
51 นายทวีภัทร จเรพัฒนากุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และสารสนเทศ / พัฒนากระบวนการ
52 นายจักรี โกศลกิจวงค์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือรายย่อย
53 นายอนุรักษ์ คณิตจินดา ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกสินเช่ือธุรกิจเช่าซ้ือ
54 นายพิศักด์ิ สุดสวาท ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกวิเคราะห์สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี
55 นายสรายุทธ์ สุขพลอย ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกบริหารความเส่ียงด้านเครดิต
56 นายหฤทธ์ิ อาจอํานวยวิภาส ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกพัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
57 น.ส.จุฑารัตน์ ชอนชล ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
58 น.ส.ศิริมา จินดาทองดี ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกบริหารความเส่ียงด้านการตลาดและสภาพคล่อง
59 นายพรชัย สุขวิลัย ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกปฏิบัติการสินเช่ือ

นายวานิช ไชยวรรณ
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ กรรมการกํากับความเส่ียง

และกรรมการผู้จัดการ

นายกัวราฟ มาลิค
กรรมการ กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกํากับความเส่ียง

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ

นายศุภชัย สุขะนินทร์
กรรมการอิสระ

และกรรมการกํากับความเส่ียง

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายจํานงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกํากับความเส่ียง

นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ กรรมการกํากับความเส่ียง

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

17รายงานประจ� าปี 2564



ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การศึกษา

–  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  เนติบัณฑิตไทย / สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
–  นิติศาสตรมหาบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  นิติศาสตรมหาบัณฑิต / The University of British Columbia
–  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขานิติศาสตร์
 ประเภทวิชาการ / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
–  IT Governance and Cyber Resilience Programme (ITG) /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  ประกาศนียบัตรบทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Director Certification Programme (DCP) /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Certificate of Completion on Company Directors /
 สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย
–  ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
 สําหรับผู้บริหารระดับสูง /สถาบันพระปกเกล้า
–  วุฒิบัตรวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 สําหรับนักบริหารระดับสูง / สถาบันพระปกเกล้า
–  วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน /
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
–  วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
 และการพาณิชย์ / สถาบันวิทยาการการค้า
–  วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
–  ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
 ภาครัฐร่วมเอกชน / สถาบันป้องกันราชอาณาจักร
–  วุฒิบัตรสถาบันผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
 ระดับสูง / สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
–  ประกาศนียบัตรเร่ืองธุรกิจครอบครัวไทย /
 สถาบันธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
–  ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมโนตารีพับลิค / สภาทนายความ
–  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการท่ีดี /
 School of Management มหาวิทยาลัยเยล

การศึกษา

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

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ)

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกํากับความเส่ียง

การศึกษา

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

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  ING Bank N.V. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (ประธานกรรมการ)
–  บริษัท  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด (มหาชน)
 (ประธานกรรมการ)
–  บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด (ประธานกรรมการ)
–  บริษัท เอสซีจีแพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ จํากัด (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)

(Mr. Stephen Tirador Briones)

18 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การศึกษา

–  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  เนติบัณฑิตไทย / สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
–  นิติศาสตรมหาบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  นิติศาสตรมหาบัณฑิต / The University of British Columbia
–  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขานิติศาสตร์
 ประเภทวิชาการ / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
–  IT Governance and Cyber Resilience Programme (ITG) /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  ประกาศนียบัตรบทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Director Certification Programme (DCP) /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Certificate of Completion on Company Directors /
 สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย
–  ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
 สําหรับผู้บริหารระดับสูง /สถาบันพระปกเกล้า
–  วุฒิบัตรวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 สําหรับนักบริหารระดับสูง / สถาบันพระปกเกล้า
–  วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน /
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
–  วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
 และการพาณิชย์ / สถาบันวิทยาการการค้า
–  วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
–  ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
 ภาครัฐร่วมเอกชน / สถาบันป้องกันราชอาณาจักร
–  วุฒิบัตรสถาบันผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
 ระดับสูง / สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
–  ประกาศนียบัตรเร่ืองธุรกิจครอบครัวไทย /
 สถาบันธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
–  ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมโนตารีพับลิค / สภาทนายความ
–  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการท่ีดี /
 School of Management มหาวิทยาลัยเยล

การศึกษา

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

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ)

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกํากับความเส่ียง

การศึกษา

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

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  ING Bank N.V. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (ประธานกรรมการ)
–  บริษัท  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด (มหาชน)
 (ประธานกรรมการ)
–  บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด (ประธานกรรมการ)
–  บริษัท เอสซีจีแพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ จํากัด (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)

(Mr. Stephen Tirador Briones)

19รายงานประจ� าปี 2564



นายจํานงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

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

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท แพรนด้าจิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ
 และกรรมการตรวจสอบ)
–  บริษัท แอลดีซี เด็นทอล จํากัด (มหาชน)
 (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

นายศุภชัย สุขะนินทร์
กรรมการอิสระ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
และกรรมการกํากับความเส่ียง

การศึกษา

–  ปริญญาเอก Computer Systems Management
 and Information Technology / Washington University
–  ปริญญาโท การเงิน / Mercer University
–  ปริญญาตรี ปริมาณวิเคราะห์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  Director Certification Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Diploma Examination / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Financial Statements for Directors /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  IT Governance and Cyber Resilience Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Advanced Audit Committee Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Ultra Wealth / บริษัท อัลตร้าเวลท์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
–  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตร CMA-GMS /
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
–  หลักสูตรการบริหารการท่องเท่ียวสําหรับผู้บริหารระดับสูง /
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
–  หลักสูตรสําหรับกรรมการบริหารระดับสูงด้านการค้า
 และการพาณิชย์ (TEPCOT) / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
–  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน / สถาบันวิทยาลัยพลังงาน
–  The Fundamentals of Digital Marketing Continuing Professional
 Education / Google Digital Garage Linked in LEARNING
–  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตระดับสูง / สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) (ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ)
–  บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) (ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร)
–  Greyhound Café UK (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ไฟว์เวล จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท รวมศุภกิจ จํากัด (ประธานกรรมการ)
–   บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
–  มูลนิธิพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว (กรรมการ)
–  บริษัท วัน ออริจ้ิน จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท หลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ

การศึกษา

–  บัญชีบัณฑิต / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
–  Director Certification Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)

นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ กรรมการกํากับความเส่ียง
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

การศึกษา

–  พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)
 การเงินและการธนาคาร / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–  Master of Business Administration (M.B.A.) /
 The Anderson School of UCLA
–  Chartered Financial Analyst (CFA) / CFA Institute
–  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
–  Ultra Wealth / บริษัท อัลตร้าเวลท์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
–  Director Accreditation Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Leadership Development Programme /
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

การถือหุ้นธนาคาร

มีผู้ท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 71.79

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูช่ันส์ จํากัด
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการผู้จัดการ)
–  บริษัท วี.ซี.สมบัติ จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส)
–  บริษัท ญาติสัมพันธ์ จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ไชยวรรณ จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ผาสุก จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ยูเน่ียนแลนด์ จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม
 (ประเทศไทย) จํากัด (ประธานกรรมการ)
–  บริษัท เบย์ คอมพิวต้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)

20 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



นายจํานงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

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

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท แพรนด้าจิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ
 และกรรมการตรวจสอบ)
–  บริษัท แอลดีซี เด็นทอล จํากัด (มหาชน)
 (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

นายศุภชัย สุขะนินทร์
กรรมการอิสระ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
และกรรมการกํากับความเส่ียง

การศึกษา

–  ปริญญาเอก Computer Systems Management
 and Information Technology / Washington University
–  ปริญญาโท การเงิน / Mercer University
–  ปริญญาตรี ปริมาณวิเคราะห์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  Director Certification Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Diploma Examination / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Financial Statements for Directors /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  IT Governance and Cyber Resilience Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Advanced Audit Committee Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Ultra Wealth / บริษัท อัลตร้าเวลท์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
–  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตร CMA-GMS /
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
–  หลักสูตรการบริหารการท่องเท่ียวสําหรับผู้บริหารระดับสูง /
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
–  หลักสูตรสําหรับกรรมการบริหารระดับสูงด้านการค้า
 และการพาณิชย์ (TEPCOT) / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
–  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน / สถาบันวิทยาลัยพลังงาน
–  The Fundamentals of Digital Marketing Continuing Professional
 Education / Google Digital Garage Linked in LEARNING
–  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตระดับสูง / สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) (ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ)
–  บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) (ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร)
–  Greyhound Café UK (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ไฟว์เวล จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท รวมศุภกิจ จํากัด (ประธานกรรมการ)
–   บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
–  มูลนิธิพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว (กรรมการ)
–  บริษัท วัน ออริจ้ิน จํากัด (กรรมการอิสระ)
–  บริษัท หลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ

การศึกษา

–  บัญชีบัณฑิต / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
–  Director Certification Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)

นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ กรรมการกํากับความเส่ียง
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

การศึกษา

–  พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)
 การเงินและการธนาคาร / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–  Master of Business Administration (M.B.A.) /
 The Anderson School of UCLA
–  Chartered Financial Analyst (CFA) / CFA Institute
–  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
–  Ultra Wealth / บริษัท อัลตร้าเวลท์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
–  Director Accreditation Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
–  Leadership Development Programme /
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

การถือหุ้นธนาคาร

มีผู้ท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 71.79

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูช่ันส์ จํากัด
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด (กรรมการผู้จัดการ)
–  บริษัท วี.ซี.สมบัติ จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส)
–  บริษัท ญาติสัมพันธ์ จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ไชยวรรณ จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ผาสุก จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท ยูเน่ียนแลนด์ จํากัด (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม
 (ประเทศไทย) จํากัด (ประธานกรรมการ)
–  บริษัท เบย์ คอมพิวต้ิง จํากัด (กรรมการอิสระ)
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นายกัวราฟ มาลิค

กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกํากับความเส่ียง

การศึกษา

–  Post Graduate Programme in Management /
 Indian Institute of Management Bangalore
–  Master of Science (Mathematics and Computer
 Applications) / Indian Institute of Technology Delhi

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  Olympus Capital Holdings Asia India Advisor Pvt. Ltd.
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  Koi Structure Credit Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–   Olympus Capital Asia Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  AEP II Holdings Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  OCA V Holdings Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  Olympus ACF Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  Singapore American School (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)

รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นของกรรมการในปี 2564

*หมายเหตุ: สัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีถือ ซ่ึงรวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และการถือหุ้นของบริษัทท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

รายช่ือกรรมการธนาคารท้ังหมดและการถือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคารในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา: ไม่มี
รายช่ือกรรมการธนาคารท้ังหมดและการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา: ไม่มี
รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ท่ีธนาคารทําข้ึนระหว่างรอบปีบัญชี: ไม่มี

รายช่ือ 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  เพ่ิมข้ึน / ลดลง

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ไม่มี - -

นายธีระพล ปุสสเด็จ ไม่มี ไม่มี  -

นายจํานงค์ วัฒนเกส ไม่มี  ไม่มี  -

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส ไม่มี  ไม่มี  -

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย ไม่มี  ไม่มี  -

นายวิญญู ไชยวรรณ 71.79 71.79 -

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา 0.83 0.83 -

นายศุภชัย สุขะนินทร์ ไม่มี  ไม่มี  -

นายกัวราฟ มาลิค ไม่มี  ไม่มี  -

 

สัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีถือ*

ณ วันท่ี ณ วันท่ี(Mr. Gaurav Malik)
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

กรรมการ กรรมการกํากับความเส่ียง
และกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

–  B.Sc. Electrical Engineering / Drexel University
–  M.B.A. Finance / University of Illinois
–  Director Accreditation Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร

มีผู้ท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 0.83

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูช่ันส์ จํากัด
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)

(Mr. Roy Agustinus Gunara)
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นายกัวราฟ มาลิค

กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกํากับความเส่ียง

การศึกษา

–  Post Graduate Programme in Management /
 Indian Institute of Management Bangalore
–  Master of Science (Mathematics and Computer
 Applications) / Indian Institute of Technology Delhi

การถือหุ้นธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  Olympus Capital Holdings Asia India Advisor Pvt. Ltd.
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  Koi Structure Credit Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–   Olympus Capital Asia Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  AEP II Holdings Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  OCA V Holdings Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  Olympus ACF Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  Singapore American School (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)

รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นของกรรมการในปี 2564

*หมายเหตุ: สัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีถือ ซ่ึงรวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และการถือหุ้นของบริษัทท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

รายช่ือกรรมการธนาคารท้ังหมดและการถือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคารในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา: ไม่มี
รายช่ือกรรมการธนาคารท้ังหมดและการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา: ไม่มี
รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ท่ีธนาคารทําข้ึนระหว่างรอบปีบัญชี: ไม่มี

รายช่ือ 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  เพ่ิมข้ึน / ลดลง

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ไม่มี - -

นายธีระพล ปุสสเด็จ ไม่มี ไม่มี  -

นายจํานงค์ วัฒนเกส ไม่มี  ไม่มี  -

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส ไม่มี  ไม่มี  -

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย ไม่มี  ไม่มี  -

นายวิญญู ไชยวรรณ 71.79 71.79 -

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา 0.83 0.83 -

นายศุภชัย สุขะนินทร์ ไม่มี  ไม่มี  -

นายกัวราฟ มาลิค ไม่มี  ไม่มี  -

 

สัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีถือ*

ณ วันท่ี ณ วันท่ี(Mr. Gaurav Malik)
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

กรรมการ กรรมการกํากับความเส่ียง
และกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

–  B.Sc. Electrical Engineering / Drexel University
–  M.B.A. Finance / University of Illinois
–  Director Accreditation Programme /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร

มีผู้ท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 0.83

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน

–  บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูช่ันส์ จํากัด
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)
–  บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จํากัด
 (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)

(Mr. Roy Agustinus Gunara)
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โครงสร้างองค์กร
ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร

สายงานกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหน้ีสิน

คณะกรรมการ
กํากับความเส่ียง คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริหารธุรกิจ
ไมโครไฟแนนซ์
และสาขาสินเช่ือ

กลุ่มบริหารธุรกิจ
ไมโครเอสเอ็มอี

กลุ่มธุรกิจลูกค้า
รายย่อยและธนบดี

สายงาน
วิเคราะห์สินเช่ือ

สายงานบริหาร
ความเส่ียง

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงาน
การเงินและบัญชี

สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  สายงานตรวจสอบภายใน

สายงานเก็บเงิน
และเร่งรัดหน้ีสิน
และกฎหมาย

สายงาน
ปฏิบัติการกลาง

สํานักกรรมการผู้จัดการ

สํานักประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
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โครงสร้างองค์กร
ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร

สายงานกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหน้ีสิน

คณะกรรมการ
กํากับความเส่ียง คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริหารธุรกิจ
ไมโครไฟแนนซ์
และสาขาสินเช่ือ

กลุ่มบริหารธุรกิจ
ไมโครเอสเอ็มอี

กลุ่มธุรกิจลูกค้า
รายย่อยและธนบดี

สายงาน
วิเคราะห์สินเช่ือ

สายงานบริหาร
ความเส่ียง

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงาน
การเงินและบัญชี

สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  สายงานตรวจสอบภายใน

สายงานเก็บเงิน
และเร่งรัดหน้ีสิน
และกฎหมาย

สายงาน
ปฏิบัติการกลาง

สํานักกรรมการผู้จัดการ

สํานักประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
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Nature of Business
Operation

“�e Bank places
great emphasis on
adapting to digital
transformation
by establishing
�ai Micro Digital
Solutions Co., Ltd.”

The Thai Credit Retail Bank Public Company is a commercial bank for small and micro businesses that started 
from a finance credit foncier company and was registered as a financial institution in accordance with the 
Ministry of Finance’s announcement issued on January 23, 2004, which specified the principles, methods, and 
criteria for applying to set up a commercial bank. The Bank’s qualifications upgraded the Bank into a genuine 
commercial retail bank with the competence equivalent to other financial institutions. The Bank officially start-
ed operations on January 18, 2007.

In 2009, the Bank expanded and strengthened its businesses through the acquisition of Thanaban Co., Ltd., as 
an affiliate. The Bank raised its capital from 2.5 billion baht to 3 billion baht in 2012 with the investment from 
Northstar Group whilst enhancing the Bank’s management efficiency.

After the Bank’s announcement on the vision to become “the Best Retail Bank,” the Bank sold Thanaban Co., 
Ltd. in 2014 to focus on offering loan services for small and micro business customers in accordance with the 
Bank’s policies and operation plans. The Bank raised its capital by an additional 1 billion baht in 2015 and by 
another 1 billion baht in March 2017 to a total of 5 billion baht.

In July 2019, OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. (OCA), an independent private investment firm specialising in 
micro finance and SME loans in many countries, took over Northstar Group’s stake in the Bank in order to 
strengthen the Bank’s business operations and ensure constant growth for the Bank.

Furthermore, the Bank places great emphasis on adapting to digital trans-
formation by establishing Thai Micro Digital Solutions Co., Ltd, a financial 
business of the Bank which provides electronic financial transactions via 
“Micro Pay e-Wallet,” an application with continuous improvement to its 
services, to promote cashless society nationwide.

The Bank has always been committed to creating unique, simple, and trans-
parent products under the “Market Conduct” and “Responsible Lending” 
policies for small and micro business customers to ensure access to finan-
cial sources, which results in an improvement in the quality of life of small 
and micro business Thai customers as well as strengthening the economy 
at the national level.

The Bank also gives importance to the establishment of the organisation’s 
vision and mission as a guideline for strategic planning in order for the Bank 
to meet the objectives. The Bank’s important mission is to offer the best 
financial services to small and micro business customers nationwide, 
promote financial knowledge and discipline among every customer, and 
create an organisation with enthusiastic and proud individuals as well as 
generating value for shareholders by taking into account the best interests 
for stakeholders. The Bank has always operated the business in accordance 
with our vision which is “Thai Credit Retail Bank is passionate about growing 
our customers’ business and improving customers’ life by providing unique 
and innovative micro financial services.”
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินท่ีได้รับอนุญาตให้จัดต้ังข้ึนตามประกาศ
กระทรวงการคลังเร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย์ ลงวันท่ี 23 
มกราคม 2547 ด้วยความพร้อมด้านคุณสมบัติท่ีเหมาะสมส� าหรับยกระดับบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ปรับสถานะสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยอย่างแท้จริง เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันกับ 
สถาบันการเงินอ่ืน โดยสามารถเปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2550

ในปี 2552 ธนาคารได้ขยายธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ารายย่อยในประเทศ ด้วยการลงทุนเข้าซ้ือกิจการ บริษัท ธนบรรณ จ�ากัด เป็นบริษัทภายในเครือ พร้อมเดินหน้า 
สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หลังจากการเข้าร่วมทุนของ 
กลุ่มกองทุนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอร์ทสตาร์ กรุ๊ป (Northstar Group) รวมถึงเพ่ิมทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
จาก 2,500 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท ในปี 2555

ขณะเดียวกันธนาคารได้ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจตามนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีต้องการเป็น “ธนาคารพาณิชย์
เพ่ือรายย่อยท่ีดีท่ีสุด” ท�าให้ธนาคารตัดสินใจขายกิจการ บริษัท ธนบรรณ จ�ากัด ในปี 2557 เพ่ือมุ่งให้บริการ 
สินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเต็มท่ี รวมถึงเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
จ� านวน 1,000 ล้านบาท ในปี 2558 และเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช� าระแล้วอีกคร้ัง 
จ�านวน 1,000 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2560 รวมเป็น 5,000 ล้านบาท

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2562 ธนาคารได้เปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นจาก นอร์ทสตาร์ กรุ๊ป (Northstar Group) เป็น 
บริษัท OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. (OCA) บริษัทลงทุนอิสระซ่ึงมีประสบการณ์การลงทุนในบริษัท
เอกชนในภูมิภาคเอเชียมานานกว่า 20 ปี เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ในอนาคต

26 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)
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Bank’s policies and operation plans. The Bank raised its capital by an additional 1 billion baht in 2015 and by 
another 1 billion baht in March 2017 to a total of 5 billion baht.

In July 2019, OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. (OCA), an independent private investment firm specialising in 
micro finance and SME loans in many countries, took over Northstar Group’s stake in the Bank in order to 
strengthen the Bank’s business operations and ensure constant growth for the Bank.

Furthermore, the Bank places great emphasis on adapting to digital trans-
formation by establishing Thai Micro Digital Solutions Co., Ltd, a financial 
business of the Bank which provides electronic financial transactions via 
“Micro Pay e-Wallet,” an application with continuous improvement to its 
services, to promote cashless society nationwide.

The Bank has always been committed to creating unique, simple, and trans-
parent products under the “Market Conduct” and “Responsible Lending” 
policies for small and micro business customers to ensure access to finan-
cial sources, which results in an improvement in the quality of life of small 
and micro business Thai customers as well as strengthening the economy 
at the national level.

The Bank also gives importance to the establishment of the organisation’s 
vision and mission as a guideline for strategic planning in order for the Bank 
to meet the objectives. The Bank’s important mission is to offer the best 
financial services to small and micro business customers nationwide, 
promote financial knowledge and discipline among every customer, and 
create an organisation with enthusiastic and proud individuals as well as 
generating value for shareholders by taking into account the best interests 
for stakeholders. The Bank has always operated the business in accordance 
with our vision which is “Thai Credit Retail Bank is passionate about growing 
our customers’ business and improving customers’ life by providing unique 
and innovative micro financial services.”
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ย่ิงไปกว่าน้ันธนาคารยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless  
Society) ด้วยการก่อต้ังบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูช่ันส์ จ�ากัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ของธนาคาร ซ่ึงให้บริการด้านธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “ไมโครเพย์  
อี-วอลเล็ท” (Micro Pay e-Wallet) และพัฒนาบริการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
และความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ธนาคารพร้อมเคียงข้างทุกธุรกิจให้สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว  
ด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่าง เรียบง่าย และโปร่งใส เพ่ือช่วยให้ 
คนไทยท่ัวประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ประกอบการรายย่อย ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ภายใต้นโยบาย “การก�ากับดูแลให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม” (Market 
Conduct) และ “การให้สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ” (Responsible Lending)

ในก้าวต่อไป ธนาคารยังคงเช่ือม่ันว่า การวางรากฐานทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งสามารถ
สร้างการเติบโตได้อย่างม่ันคง โดยก�าหนดแนวทางวางแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจท่ีวางไว้  
ได้แก่ การให้บริการทางการเงินท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ประกอบการรายย่อยท่ัวประเทศ การส่งเสริม 
ให้ลูกค้าทุกคนมีความรู้และวินัยทางการเงิน การสร้างสรรค์องค์กรให้ทุกคนมีความกระตือรือร้น 
และภาคภูมิใจในส่ิงท่ีร่วมกันท�า และการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเดินหน้าขับเคล่ือนธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “ธนาคารไทยเครดิตมุ่งม่ัน 
สนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ 
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร”

ธนาคารพร้อมเคียงข้าง
ทุกธุรกิจให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขัน 
ในระยะยาว ด้วยความมุ่งมัน่ 
ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
ความแตกต่าง เรียบง่าย 
และโปร่งใส เพื่อช่วยให ้
คนไทยทั่วประเทศสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

27รายงานประจ� าปี 2564



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

มากกว่าทศวรรษของความมุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
ทั่วประเทศ ทำาให้ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักในฐานะธนาคาร 
ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่เป็นระบบ มีความปลอดภัยและเท่าเทียมกัน พร้อมเสริมศักยภาพความแข็งแกร่ง
ให้เศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงในระยะยาว

ขณะเดียวกันธนาคารยังยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน  
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจไปยังเป้าหมายการเป็นธนาคาร 
เพือ่รายยอ่ยท่ีใหบ้รกิารสนิเช่ือขนาดเลก็ ซึง่เตบิโตรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศไทย ดว้ยผลประกอบการ 
ทางการเงินอันโดดเด่นและแข็งแกร่ง

แผนงานและความสำาเร็จ
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบอย่าง 
ต่อเน่ืองเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ระบบสาธารณสุข และ 
วิถีชีวิตของผู้คนท่ัวโลกท่ีต้องเปล่ียนแปลงไป แต่ธนาคารไทยเครดิต 
ยังสามารถก้าวผ่านความท้าทายทางธุรกิจ และปรับกลยุทธ์ 
การด�าเนินงานสร้างการเติบโตได้เป็นอย่างดี ภายใต้แผนงานและ
ความส� าเร็จในปี 2564 ดังน้ี

ผลิตภัณฑ์และบริการสินเช่ือ

ธนาคารให้ความส� าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด้านสินเช่ืออย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการบริหารจัดการความเส่ียง
อย่างรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้า
อย่างสุดความสามารถ โดยในปี 2564 ธนาคารได้ศึกษาและ
ท�าความเข้าใจลูกค้า ด้วยการออกแบบสอบถาม (Survey) ซ่ึงมี
แนวค�าถามสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีลูกค้าเผชิญอยู่ และน�ามา 
วิเคราะห์ผลลัพธ์ ในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น การส� ารวจ
ความต้องการ สถานะของกิจการ และการด�าเนินธุรกิจของลูกค้า 
เป็นต้น เพ่ือหาความเหมาะสมสอดคล้องในการให้ความช่วยเหลือ 
ลูกค้าควบคู่กับการบริหารคุณภาพสินเช่ือท่ีดีของธนาคาร และยัง
สามารถน�าไปใช้ ในการคาดการณ์ความต้องการความช่วยเหลือ
ของลูกค้าในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
ในระยะถัดไปอีกด้วย
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จากการท�าแบบสอบถามน�าไปสู่การออกแคมเปญต่างๆ เพ่ือช่วย
ประคับประคองธุรกิจของลูกค้าให้ผ่านช่วงเวลาท่ียากล�าบากไปได้  
อาทิ แคมเปญ “กล้าให้ Fighter” ท่ีพร้อมสนับสนุนธุรกิจไมโคร 
เอสเอ็มอี ให้สามารถฟันฝ่าทุกอุปสรรค ด้วยความเช่ือม่ันใน
ศักยภาพความเข้มแข็งของผู้ประกอบการท่ีมีหัวใจนักสู้ ไม่ยอมแพ้  
โดยมุ่งเน้นท่ีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ซ่ึงพัฒนาบนพ้ืนฐาน 
ความเข้าใจในผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ผ่านผลิตภัณฑ์ “สินเช่ือ  
SME กล้าให้” ซ่ึงในปี 2564 ให้วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท ส�าหรับลูกค้า
ท่ีมีหลักประกัน และ 10 ล้านบาท ส� าหรับลูกค้าท่ีไม่มีหลักประกัน  
รวมถึง สินเช่ือ SME กล้าให้รีไฟแนนซ์ ท่ีช่วยผู้ประกอบการลดภาระ 
ดอกเบ้ียในแต่ละเดือน พร้อมสนับสนุนการปล่อยสินเช่ือฟ้ืนฟู  
หรือสินเช่ือดอกเบ้ียต่�า (Soft Loan) ตามมาตรการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

มาตรการช่วยเหลือธุรกิจ

นอกจากการสนับสนุนสินเช่ือให้แก่ ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิม 
สภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจแล้ว ธนาคารยังออก
มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพักช�าระหน้ี การปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี การปรับลดค่างวด หรือชะลอการช�าระหน้ี เพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายท่ีลูกค้าต้องแบกรับ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ขณะเดียวกันธนาคารยังร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเ ช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ
ไมโครเอสเอ็มอีท่ีเปราะบาง ซ่ึงต้องเผชิญกับความยากล� าบาก
จากสถานการณ์ โควิด-19 โดยการปรับเง่ือนไขการช� าระหน้ี  
ยืดระยะเวลาหน้ี ลดอัตราการผ่อนต่อเดือน ด้วยโครงการค้�าประกัน 
สินเช่ือเดิม พร้อมเติมสภาพคล่องธุรกิจ เพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน  
ผ่านโครงการ พ.ร.ก.สินเช่ือฟ้ืนฟู ระยะท่ี 2 ซ่ึงสอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจท่ีก�าลังฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ย่ิงไปกว่าน้ัน ธนาคารยังตอกย้�าจุดยืน “Everyone Matters  
ทุกคนคือคนส� าคัญ” ด้วยโครงการท่ี ให้ความช่วยเหลือลูกค้า 
ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตโควิด-19 ได้แก่ โครงการ  
“ไทยเครดิต โควิด-19 แคร์ ” จัดหาชุดยังชีพให้แก่ลูกค้าสินเช่ือ
นาโนและไมโครไฟแนนซ์ของธนาคารและครอบครัวท่ีติดเช้ือ 
ท่ัวประเทศ ซ่ึงเพียงพอส� าหรับท้ังครอบครัวได้นานกว่า 2 สัปดาห์ 
นอกจากน้ี ธนาคารยังบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านโครงการและ
สถาบันภาครัฐ อาทิ โครงการ Food for Fighters ท่ีช่วยแจกจ่าย
อาหารปรุงสุก ถุงยังชีพ พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็น ให้แก่
ผู้ป่วยท่ีก�าลังรอรับการรักษาและประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน  
ตลอดจนจัดหาเต็นท์สนามส� าหรับคัดแยกผู้ป่วยติดเช้ือหรือกักตัว 
รวมถึงการจัดหาชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่าน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

หาความเหมาะสมสอดคล้อง
ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ควบคู่กับ

การบริหารคุณภาพ
สินเชื่อที่ดี

โครงการท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง
จากวิกฤตโควิด-19

โครงการ “ไทยเครดิต
โควิด-19 แคร์”
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Strategy and Business
Plan for 2021

The Bank recognises the importance of business development in accord-
ancewith digital transformation and new market challenges to create 
strong long-term growth by improving operations, services, and the value 
of products to truly meet the needs of customers.

In 2021, the Bank established operational strategies and plans to continue 
the success toward sustainability in three dimensions: growth in key loan 
services, digitisation, and new business development. The details are as 
follows:

Growth Plan for Key Loan Services
Amid the coronavirus outbreak, the Bank continues to generate revenue and profit 
growth with most of the Bank’s profitability coming from key loans that have been 
developed into products and services that meet every customer needs.

The Bank’s operating strategy in 2021 continues to focus on creating sustainable 
growth with loan portfolio quality control and risk management of non-performing 
loans by setting appropriate debt collection and restructuring strategies to 
empower customers for thorough access to financial services and strong recovery 
of their businesses.

The Bank considered increasing the loan limit to meet the demand for liquidity or 
business expansion as well as adjusting the interest rate to be in line with changes 
in order to increase flexibility to accommodate various demands. The Bank also 
organised promotional campaigns to increase business competence by continu-
ously focusing on marketing and advertising through digital channels.
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for Key Loan Services 2Digitisation
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Digitisation Plans
Changes in future digital technology and consumer behavior trends led the Bank to 
raise digital management standards in order to enhance competence and compet-
itiveness to make preparations for business growth opportunities arising from the 
Bank’s digitisation procedure.

The Bank plans to develop and design innovations, including the development of 
digital technology to increase efficiency, to establish a new foundation for our prod-
ucts and services for significant competitive advantage against other financial 
institutions or banks in the future. The Bank is committed to delivering an 
end-to-end digital experience for customers and employees to support business 
expansion and increase the capabilities of the Bank in the long run.

In addition, the Bank conducts internal system adjustments to develop credit 
systems through an open-source platform for products and services to link with 
the Bank’s core systems to provide digital services and increase operational 
efficiency. The Bank integrates digital devices into work processes and improves 
services as well as increasing service flexibility for online channels.

The Bank continues to develop and improve the Micro Pay financial innovation, a 
convenient, quick, and secure application to promote widespread use in the era of 
cashless society. The Bank also organised financial literacy programmes on a regu-
lar basis, particularly on the benefits of digital technology, and focuses on main-
taining a strong relationship with customers through a network of branches and 
lending branches covering all areas in Thailand

Plan to Develop New Businesses
The Bank pays attention to every opportunity for business growth alongside the 
development of products and services that can truly meet the needs of customers, 
consistent with current events. The Bank seeks to provide the best financial servic-
es that are secure and fair, for small and micro business customers across the 
country in order to improve the quality of life and create sustainable economic 
growth at the national level.

The Bank also attaches great importance to continuous improvement of business 
processes in terms of credit, operations, and collection as well as facilitation of 
sales channels, risk management, debt collection, and digital infrastructure for the 
foundation of new product and business development.

Overall, the Bank faced all-round challenges in 2021 including the lingering 
economic impacts of the COVID-19 pandemic, changes in technology, and increas-
ingly diverse consumer behavior. The Bank continues to believe that the dedication 
and cooperation of every employee will generate strong success and growth.
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กลยุทธ์และแผนธุรกิจปี 2565

ธนาคารมุ่งเน้นกลยุทธ์สร้างการเติบโตในสินเชื่อหลัก โดยให้ความสำาคัญกับการเพิ่ม 
ความสามารถในการทำากำาไรของธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิผล (Productivity) และ
การบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี (Portfolio Quality) พร้อมพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
เพิม่ประสทิธภิาพการทำางานและรองรบัความเปลีย่นแปลงยคุดจิทิลั รวมถงึการพฒันาธรุกจิใหม ่
ที่สอดคล้องกับโอกาสสร้างการเติบโตในอนาคต

สำาหรับในปี 2565 ธนาคารได้กำาหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจต่อยอดความสำาเร็จจากปีที่ผ่านมา 
3 ด้านหลัก ได้แก่ แผนการเติบโตของสินเชื่อ การขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล และการพัฒนาธุรกิจใหม่

แผนการเติบโต
ของสินเช่ือ การขับเคล่ือนสู่ดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจใหม่21 3

แผนการเติบโตของสินเช่ือ

ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีมีความยากล�าบากต่อการด�าเนินธุรกิจ ธนาคารยังสามารถสร้างการเติบโต
ทางด้านสินเช่ือได้อย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส� าคัญกับการปล่อยสินเช่ือให้ลูกค้าอย่างระมัดระวัง 
ด้วยการคัดกรองลูกค้าท่ีดีผ่านกระบวนการวิเคราะห์สินเช่ือท่ีรัดกุมและการบริหารคุณภาพสินเช่ือ
ท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ สินเช่ือไมโครเอสเอ็มอี สินเช่ือบ้านแลกเงิน และสินเช่ือ
หมุนเวียนส่วนบุคคล

ส�าหรับการวางกลยุทธ์สินเช่ือของธนาคาร ได้มีการวิเคราะห์สินเช่ือแต่ละผลิตภัณฑ์และแผนการด�าเนินงาน 
ท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและขยายช่องทางน�าเสนอสินเช่ือ เพ่ือขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน 
และมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพพอร์ตสินเช่ือ รวมถึงกระบวนการติดตามหน้ีอย่างใกล้ชิด โดยให้ 
ความช่วยเหลือลูกค้าท่ีมีปัญหาทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีอย่างสุดความสามารถ

ขณะเดียวกันธนาคารยังมีแผนการตลาดเพ่ือพัฒนาแบรนด์ ให้เป็นท่ี รู้จักหรือได้รับการจดจ� า  
(Brand Awareness) และท�าให้ลูกค้านึกถึงเป็นธนาคารอันดับ 1 ในใจ ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
พนักงานขายสินเช่ือ (RM) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และสนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงิน 
เพ่ือช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถเติบโตอย่างม่ันคงไปพร้อมกับธนาคาร

พัฒนาปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ขยายช่องทาง
นำาเสนอสินเชื่อ 
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Strategy and Business
Plan for 2021

The Bank recognises the importance of business development in accord-
ancewith digital transformation and new market challenges to create 
strong long-term growth by improving operations, services, and the value 
of products to truly meet the needs of customers.

In 2021, the Bank established operational strategies and plans to continue 
the success toward sustainability in three dimensions: growth in key loan 
services, digitisation, and new business development. The details are as 
follows:

Growth Plan for Key Loan Services
Amid the coronavirus outbreak, the Bank continues to generate revenue and profit 
growth with most of the Bank’s profitability coming from key loans that have been 
developed into products and services that meet every customer needs.

The Bank’s operating strategy in 2021 continues to focus on creating sustainable 
growth with loan portfolio quality control and risk management of non-performing 
loans by setting appropriate debt collection and restructuring strategies to 
empower customers for thorough access to financial services and strong recovery 
of their businesses.

The Bank considered increasing the loan limit to meet the demand for liquidity or 
business expansion as well as adjusting the interest rate to be in line with changes 
in order to increase flexibility to accommodate various demands. The Bank also 
organised promotional campaigns to increase business competence by continu-
ously focusing on marketing and advertising through digital channels.
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Digitisation Plans
Changes in future digital technology and consumer behavior trends led the Bank to 
raise digital management standards in order to enhance competence and compet-
itiveness to make preparations for business growth opportunities arising from the 
Bank’s digitisation procedure.

The Bank plans to develop and design innovations, including the development of 
digital technology to increase efficiency, to establish a new foundation for our prod-
ucts and services for significant competitive advantage against other financial 
institutions or banks in the future. The Bank is committed to delivering an 
end-to-end digital experience for customers and employees to support business 
expansion and increase the capabilities of the Bank in the long run.

In addition, the Bank conducts internal system adjustments to develop credit 
systems through an open-source platform for products and services to link with 
the Bank’s core systems to provide digital services and increase operational 
efficiency. The Bank integrates digital devices into work processes and improves 
services as well as increasing service flexibility for online channels.

The Bank continues to develop and improve the Micro Pay financial innovation, a 
convenient, quick, and secure application to promote widespread use in the era of 
cashless society. The Bank also organised financial literacy programmes on a regu-
lar basis, particularly on the benefits of digital technology, and focuses on main-
taining a strong relationship with customers through a network of branches and 
lending branches covering all areas in Thailand

Plan to Develop New Businesses
The Bank pays attention to every opportunity for business growth alongside the 
development of products and services that can truly meet the needs of customers, 
consistent with current events. The Bank seeks to provide the best financial servic-
es that are secure and fair, for small and micro business customers across the 
country in order to improve the quality of life and create sustainable economic 
growth at the national level.

The Bank also attaches great importance to continuous improvement of business 
processes in terms of credit, operations, and collection as well as facilitation of 
sales channels, risk management, debt collection, and digital infrastructure for the 
foundation of new product and business development.

Overall, the Bank faced all-round challenges in 2021 including the lingering 
economic impacts of the COVID-19 pandemic, changes in technology, and increas-
ingly diverse consumer behavior. The Bank continues to believe that the dedication 
and cooperation of every employee will generate strong success and growth.
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การขับเคล่ือนสู่ดิจิทัล

ธนาคารให้ความส� าคัญกับการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับกระแสดิจิทัล
ท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมธนาคารในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 และการสร้างวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ซ่ึงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีต้องการ
ท�าธุรกรรมการเงินดิจิทัลมากข้ึน 

ส� าหรับในปี 2565 ธนาคารได้วางกลยุทธ์การด�าเนินงานปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มหลักของธนาคาร 
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ท่ีเรียกว่า Open-source Platform เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของธนาคาร และพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานหรือกระบวนการท�างานให้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงระบบ 
การอนุมัติสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงอย่างรัดกุม

นอกจากน้ัน ธนาคารยังเดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชัน ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet) 
เพ่ือให้ผู้ ใช้งานสามารถใช้บริการได้หลากหลายและสะดวกสบายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น การช�าระเงิน 
ค่าไฟ การช�าระค่างวดสินเช่ือ การเบิกใช้วงเงิน พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในการรับช�าระเงิน 
และจัดท�าใบแจ้งค่าบริการในรูปแบบดิจิทัล รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพของสาขาสินเช่ือ
เพ่ือรายย่อยและการจัดการเงินสด

 

ธนาคารยังคงเดินหน้า
พัฒนาแอปพลิเคชัน

Micro Pay
e-Wallet

การพัฒนาธุรกิจใหม่

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานท่ีผ่านมา ธนาคารมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสามารถเติมเต็ม
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง พร้อมท้ังเปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ 
ท่ีสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยท่ัวประเทศ 
เพ่ือเป็นกลไกขับเคล่ือนสร้างการเติบโตร่วมกันท้ังกลุ่มลูกค้า ธนาคาร และเศรษฐกิจของประเทศ

ส� าหรับการพัฒนาธุรกิจใหม่ ธนาคารมุ่งเน้นการส� ารวจและพัฒนาความคิดริเร่ิมใหม่อย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือส� าหรับการเติบโต (Growth Engine) และการเข้าถึง
ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล พร้อมท้ังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเล็งเห็นความส� าคัญในการสนับสนุน
สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต

เปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่

เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน
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สินเช่ือ 
เพ่ือธุรกิจ 
ไมโครเอสเอ็มอี

สินเช่ือ 
บ้านแลกเงิน

สินเช่ือ 
รีไฟแนนซ์พลัส

สินเช่ือ 
ทองแลกเงิน

สินเช่ือ 
หมุนเวียน 
ส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์ 
เงินฝาก 
ประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ 
หน่วยลงทุน 
(กองทุนรวม)

ผลิตภัณฑ์ 
ประกันส� าหรับ
ลูกค้าบุคคลท่ัวไป
และธนบดี

สินเช่ือนาโน เอสเอส
สินเช่ือนาโนเครดิต 
เพ่ือธุรกิจรายย่อย

สินเช่ือไมโครเครดิต 
เพ่ือธุรกิจรายย่อย สินเช่ือไมโคร พลัส

ผลิตภัณฑ์ประกัน 
ส� าหรับลูกค้ากลุ่มสินเช่ือ 
ธุรกิจเพ่ือคนค้าขาย

สินเช่ือธุรกิจฯ 
ส� าหรับ 
ผู้ประกอบ 
วิชาชีพแพทย์ สินเช่ือ SMEs

สินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือ
ธุรกิจ

สินเช่ือเพ่ือ
เจ้าของร้านทอง

สินเช่ือเพ่ือ 
ผู้ประกอบการ 
(SMEs) ท่ีมีทอง
เป็นหลักประกัน

ผลิตภัณฑ์ประกัน 
ส� าหรับลูกค้า 
กลุ่มสินเช่ือธุรกิจ
ไมโครเอสเอ็มอี

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานท่ีผ่านมา ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ยึดม่ันในการสนับสนุน
และเคียงข้างผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนคนไทยทุกคน ให้สามารถเข้าถึงการเงินในระบบท่ีมีความ
ปลอดภัยและเป็นธรรม ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และความคุ้มครองตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด ด้วยความมุ่งหวังเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมให้ลูกค้าของธนาคารได้มีชีวิตทางการเงินท่ีดีอย่างย่ังยืน

จากแนวคิด “Everyone Matters ทุกคนคือคนส� าคัญ” ต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการ
ของธนาคารท่ีมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการท่ีแตกต่างกัน ให้สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
และความม่ันคงทางการเงินได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินเช่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี (Micro 
SME) หรือกลุ่มสินเช่ือธุรกิจเพ่ือคนค้าขาย (Micro Finance & Micro Plus)

ย่ิงไปกว่าน้ัน ในฐานะธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยของประเทศและสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการระดมทุน 
และจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารไทยเครดิตถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมสร้าง
ความม่ันคงให้กับประเทศ ด้วยการพัฒนาทางเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการออมและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวส� าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลท่ัวไปและธนบดี เช่น ผลิตภัณฑ์
เงินฝาก กองทุนรวม กรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

กลุ่มสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี (Micro SME)

กลุ่มสินเชื่อธุรกิจเพื่อคนค้าขาย (Micro Finance & Micro Plus)

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำาหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปและธนบดี (Retail and Wealth Banking)

Products and Services
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กลุ่มสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน) ให้ความส� าคัญ 
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในระบบท่ีโปร่งใส 
และเป็นธรรม พร้อมท้ังตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของ
ลูกค้าสินเช่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย
ท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดในประเทศ และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยถือเป็นหน่ึงในฟันเฟืองหลักท่ีร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
ให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและย่ังยืน

ในฐานะสถาบันการเงินท่ีมุ่งดูแลและให้สินเช่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี 
ธนาคารพร้อมสนับสนุนด้านเงินทุนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ  
โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความยากล�าบากจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีผ่านมา ด้วยมาตรการความช่วยเหลือตามแนวทาง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านการให้สินเช่ือและมาตรการพิเศษ
พักช� าระหน้ี รวมถึงการพัฒนาทางเลือกผลิตภัณฑ์สินเช่ือแบบมี 
หลักประกันและไม่มีหลักประกัน ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคล เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
และขยายกิจการ

สินเช่ือเพ่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี

สินเช่ือธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย 
ส� าหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

สินเช่ือ SMEs

สินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือธุรกิจ

สินเช่ือเพ่ือเจ้าของร้านทอง

สินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการ (SMEs)  
ท่ีมีทองเป็นหลักประกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันส� าหรับลูกค้า 
กลุ่มสินเช่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี

Micro SME

1
2
3

4
5
6
7
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1. สินเช่ือเพ่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
ธนาคารสนับสนุนเงินทุนเพ่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ท้ังสินเช่ือแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยสินเช่ือ
แบบมีหลักประกันส� าหรับผู้ประกอบการรายย่อยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 
ท่ีขอสินเช่ือหรือธุรกิจเก่ียวเน่ืองไม่ต�่ากว่า 3 ปี สามารถเข้าถึงสินเช่ือได้ในวงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท และระยะเวลา 
การผ่อนช�าระสูงสุด 10 ปี พร้อมให้วงเงินกู้เพ่ิมส� าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ 

ส� าหรับหลักทรัพย์ท่ีใช้ค�้ าประกันมีหลากหลายประเภท ได้แก่ ท่ีดินเปล่า ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง สถานประกอบการ 
ห้องชุดพักอาศัย เงินฝาก โดยมีโปรแกรมในลักษณะท่ีให้สินเช่ือไม่เกินมูลค่าหลักประกัน หรือให้สินเช่ือมากกว่า
มูลค่าหลักประกัน ท้ังน้ี เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการและข้อจ�ากัดของลูกค้าแต่ละราย 

ด้านสินเช่ือแบบไม่มีหลักประกันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินส� าหรับผู้ประกอบการรายย่อยบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจท่ีขอสินเช่ือหรือธุรกิจเก่ียวเน่ืองไม่ต�่ากว่า 5 ปี สามารถเข้าถึงสินเช่ือ  
ซ่ึงได้รับการค�้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในวงเงินสูงสุด 2-10 ล้านบาท 
ระยะเวลาการผ่อนช�าระข้ันต�่า 3 ปี สูงสุด 8 ปี พร้อมให้วงเงินกู้เพ่ิมส� าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 
ของวงเงินกู้

2. สินเช่ือธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อยส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
ธนาคารเล็งเห็นความส� าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และ
เทคนิคการแพทย์ สามารถเร่ิมต้นธุรกิจเปิดคลินิกรักษาโรค ขยายกิจการ ปรับปรุงสถานประกอบการ ซ้ืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ หรือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีหลักประกัน ด้วยวงเงินสินเช่ือ 2-7 
ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนช�าระข้ันต�่า 3 ปี และสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
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3. สินเช่ือ SMEs
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือส� าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความหลากหลายครอบคลุม 
ความต้องการต้ังแต่กลุ่มบุคคลธรรมดา ร้านค้าท่ัวไป ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด และบริษัทจ�ากัด สามารถน�าไปใช้ลงทุน 
ขยายกิจการ การจัดซ้ือวัตถุดิบ การลงทุนในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด�าเนินงาน และเสริมสภาพคล่อง
ทางธุรกิจ ด้วยวงเงินสินเช่ือต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ี 
แตกต่างกัน ดังน้ี

- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
บริการทางการเงินสนับสนุนการเติบโตส� าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยท่ีมีความต้องการแหล่งเงินทุนระยะส้ัน 
น�าไปใช้เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินหรือเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถเบิกถอนวงเงินจาก
บัญชีกระแสรายวันได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมท้ังเช็คส่วนตัวเพ่ิมความคล่องตัวในการช�าระค่าสินค้า วัตถุดิบ 
รวมท้ังค่าบริการท่ีต้องใช้จ่ายในธุรกิจ

- วงเงินกู้ระยะส้ัน (Short Term Loan)
บริการทางการเงินท่ีช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยท่ีมีความต้องการบริการทางการเงิน
ส� าหรับใช้เป็นเงินทุนด�าเนินงานในธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือจัดหาสินค้าและบริการ วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง 
ลูกหน้ีการค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

- วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)
บริการทางการเงินท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยท่ีต้องการเงินลงทุนในธุรกิจ
หรือขยายธุรกิจสามารถจัดซ้ือสถานประกอบการ ก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคารส� านักงาน หรือโกดังสินค้า  
ซ้ือเคร่ืองจักร หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ และโอนย้ายวงเงินจากสถาบันการเงินเดิม

- วงเงินรับซ้ือลดต๋ัวเงิน (Clean Bill Discount)
บริการทางการเงินส� าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ในลักษณะการรับซ้ือ
ลดต๋ัวเงินประเภทต่างๆ ซ่ึงธนาคารจะหักส่วนลดรับล่วงหน้าทันที เช่น ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ต๋ัวแลกเงิน (B/E) 
และเช็คการค้าท่ีระบุวันครบก�าหนดช�าระเงินไว้ล่วงหน้า

- วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)
บริการทางการเงินท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

• หนังสือค�้าประกัน (Letter of Guarantee) บริการของธนาคารส� าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ซ่ึง
ต้องการหนังสือจากธนาคารเพ่ือค�้าประกันต่อหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลท่ัวไป 
เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ

• การอาวัล (Aval) บริการของธนาคารส� าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ซ่ึงต้องการให้ธนาคารค�้าประกัน
การช�าระเงินตามต๋ัวเงิน อาทิ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เป็นต้น

• การรับรองต๋ัวแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคารส� าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ซ่ึงต้องการให้ 
ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามต๋ัวเงิน
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4. สินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีสามารถเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนจัดหาเคร่ืองจักรมาใช้ในกิจการ หรือแหล่งเงินทุน 
หมุนเวียนในการจัดซ้ือทรัพย์สินส� าหรับนิติบุคคลประเภทบริษัทจ� ากัด ห้างหุ้นส่วนจ� ากัด หรือบุคคลธรรมดา 
ท่ีประกอบธุรกิจและต้องใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือในโรงงาน สามารถน�าเคร่ืองจักรเป็นหลักประกันในการ
ขอสินเช่ือส� าหรับเช่าซ้ือเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ (Hire Purchase) ด้วยวงเงินต้ังแต่  
1 ล้านบาทข้ึนไป โดยไม่ต้องลงทุนซ้ือทรัพย์สินด้วยเงินสด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ

ส�าหรับการคิดอัตราดอกเบ้ียของสินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือธุรกิจเป็นแบบลดต้นลดดอก และใช้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดสัญญา 
ในระยะเวลาการเช่า 1-7 ปี ท�าให้ปลอดความเส่ียงด้านต้นทุนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงผู้ประกอบการ 
สามารถช�าระค่าเช่าในจ�านวนเท่ากันเป็นรายเดือน หรือช�าระมากกว่าอัตราท่ีก�าหนด เพ่ือปิดสัญญาก่อนก�าหนดได้ 
โดยไม่ต้องเสียดอกเบ้ียในช่วงเวลาท่ีเหลือของสัญญาหรือช่วยลดจ�านวนเงินต้นให้หมดเร็วข้ึน

ผู้ประกอบการสามารถขอสินเช่ือแบบเช่าซ้ือเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ (Hire Purchase) ด้วยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ท่ีจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี
• รถเครน / รถขุด / รถตัก / รถบด
• เคร่ือง CNC-เคร่ืองกลึง / ไส / เจียร / เจาะ ฯลฯ ส� าหรับวัสดุพลาสติก / โลหะ
• เคร่ืองบรรจุภัณฑ์-Filling & Package Equipment
• เคร่ืองจักร-อุปกรณ์ช่วยเคล่ือนย้ายสินค้า-Forklift / Crane
• เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองตัด เคร่ืองมือแพทย์ เป็นต้น

5. สินเช่ือเพ่ือเจ้าของร้านทอง
ผู้ประกอบการร้านทองประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทองสามารถเพ่ิมโอกาส
ในการด�าเนินธุรกิจให้สูงข้ึน ท้ังการลงทุนขยายกิจการ การเพ่ิมผลก�าไร หรือต่อยอดธุรกิจให้ม่ันคงย่ิงข้ึน ด้วยการ
ใช้ทองค�าแท่งหรือทองรูปพรรณเป็นหลักทรัพย์ค�้ าประกันในการขอสินเช่ือเพ่ือเจ้าของร้านทอง 

6. สินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการ (SMEs) ท่ีมีทองเป็นหลักประกัน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจ
สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้เพ่ิมข้ึนได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนขยายกิจการ การเพ่ิมผลก�าไร หรือต่อยอด 
ทางธุรกิจให้ม่ันคงย่ิงข้ึน ด้วยการใช้ทองค�าแท่งหรือทองรูปพรรณเป็นหลักทรัพย์ค�้ าประกันในการขอสินเช่ือของ
ธนาคาร

7. ผลิตภัณฑ์ประกันส�าหรับลูกค้ากลุ่มสินเช่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
ธนาคารเล็งเห็นความส� าคัญของการสร้างความม่ันใจให้ผู้ประกอบการหมดกังวลกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันท่ีอาจจะ 
ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง หรือส่งผลกระทบให้ครอบครัวต้องรับภาระหน้ีสินในภายหลัง ด้วยการ 
คัดเลือกและน� าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันท่ีมีแผนความคุ้มครองและระยะเวลาการคุ้มครองท่ีมีความหลากหลาย 
ลูกค้ากลุ่มสินเช่ือธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีสามารถเลือกแบบประกันท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการได้
มากท่ีสุด ดังน้ี

- ประกันคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA)
• คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หากทุพพลภาพช่ัวคราวจะช�าระค่างวดแทนให้สูงสุดถึง 
 6 เดือน และเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดได้ถึง 30,000 บาท (ตามแผนประกันท่ีเลือก)

- ประกันชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล
• ได้รับค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 8,000 บาท
• คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จ่ายสูงสุด 260,000 บาท
• คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ สูงสุด 1,000,000 บาท (ตามแผนประกันท่ีเลือก)

- ประกันอัคคีภัย
• ธนาคารให้บริการด้านประกันอัคคีภัยส� าหรับท่ีอยู่อาศัย เพ่ือสร้างความอุ่นใจจากเหตุไม่คาดฝัน
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กลุ่มสินเชื่อธุรกิจเพื่อคนค้าขาย
Micro Finance & Micro Plus

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) เช่ือม่ันในแนวคิด “Everyone 
Matters ทุกคนคือคนส� าคัญ” ไม่เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี  
แต่ยังรวมถึงกลุ่มไมโครไฟแนนซ์ หรือผู้ประกอบการรายย่อยท่ีประกอบอาชีพ
ค้าขายจ�านวนมากในประเทศไทยท่ีมีข้อจ�ากัดด้านหลักทรัพย์ค�้ าประกัน ท�าให้ 
ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบท่ีปลอดภัยและเป็นธรรมได้ โดยเฉพาะช่วงท่ี
เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเปรียบเสมือนวิกฤตซ�้าเติมกลุ่มพ่อค้า
แม่ค้า หลายรายจ�าเป็นต้องหยุดด�าเนินกิจการช่ัวคราว เน่ืองจากขาดสภาพคล่อง 
หรือเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในกิจการ

ดังน้ัน ธนาคารจึงเล็งเห็นความส� าคัญและความจ�าเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการสินเช่ือท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ 
พ่อค้าแม่ค้า ให้สามารถเข้าถึงสินเช่ือในระบบได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน  
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอันเป็นรากฐานของประเทศไทย 
ให้สามารถข้ามผ่านวิกฤตได้ส� าเร็จและฟ้ืนคืนธุรกิจได้อีกคร้ัง ด้วยสินเช่ือ 
ท่ีหลากหลายแตกต่างกัน ได้แก่ สินเช่ือนาโน เอสเอส ส� าหรับพ่อค้าแม่ค้า 
ในตลาดนัด สินเช่ือนาโนเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย และสินเช่ือไมโครเครดิตเพ่ือ
ธุรกิจรายย่อย ส� าหรับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดหรือมีสถานประกอบการชัดเจน 
สินเช่ือไมโคร พลัส ส� าหรับผู้ประกอบการท่ีมีทะเบียนการค้าและต้องการวงเงิน
มากกว่า 200,000 บาท และประกันส�าหรับลูกค้ากลุ่มสินเช่ือธุรกิจเพ่ือคนค้าขาย  
ดังน้ี

สินเช่ือนาโน เอสเอส 1
สินเช่ือนาโนเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย 2
สินเช่ือไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย 3

สินเช่ือไมโคร พลัส 4
ผลิตภัณฑ์ประกันส� าหรับลูกค้า 
กลุ่มสินเช่ือธุรกิจเพ่ือคนค้าขาย 5
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1. สินเช่ือนาโน เอสเอส
ธนาคารสนับสนุนสินเช่ือส� าหรับบุคคลธรรมดาท่ีเร่ิมต้นประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เช่น พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัด  
ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค�้าประกัน ด้วยสินเช่ือนาโน 
เอสเอส ซ่ึงเป็นสินเช่ือระยะส้ันเพ่ือใช้ในการหมุนเวียนทางธุรกิจในรูปแบบสินเช่ือหมุนเวียน หรือ Revolving Loan 
โดยยอดท่ีจ่ายช�าระเข้ามาจะกลับไปเป็นวงเงินให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้ได้อีกในวงเงินไม่เกิน 80,000 บาท  
อัตราดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 33 ต่อปี หรือเพียงร้อยละ 2.75 ต่อเดือน 

ส� าหรับผู้ท่ีสนใจสามารถรับบริการสินเช่ือนาโน เอสเอส ได้ เพียงมีความสามารถเพียงพอในการช�าระหน้ีและ
มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต�่ ากว่า 1 ปี รวมถึงสถานประกอบการต้องสามารถตรวจสอบได้อย่าง
ชัดเจน และสถานท่ีต้ังกิจการต้องอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาหลักของธนาคาร 
ในกรุงเทพมหานคร และไม่เกิน 40 กิโลเมตร จากสาขาหลักของธนาคารในต่างจังหวัด

นอกจากน้ัน ธนาคารยังอ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการรายย่อยแบบคนรู้ใจ ด้วยบริการรับช�าระเงินถึง
สถานประกอบการ และสามารถเลือกแบ่งช�าระเงินกู้เป็นรายสัปดาห์ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและความสามารถ
ในการบริหารจัดการเงินลงทุนในกิจการ

2. สินเช่ือนาโนเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือธุรกิจส� าหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าท่ีมีร้านค้าในตลาดสดหรือ 
มีสถานประกอบการชัดเจน ให้สามารถขยายกิจการและเพ่ิมสภาพคล่องในธุรกิจได้ ด้วยสินเช่ือนาโนเครดิตเพ่ือ
ธุรกิจรายย่อย ซ่ึงเป็นสินเช่ือในรูปแบบสินเช่ือหมุนเวียน หรือ Revolving Loan โดยให้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
อัตราดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 33 ต่อปี หรือเพียงร้อยละ 2.75 ต่อเดือน

ด้านการขอสินเช่ือกับธนาคารไม่จ� าเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค�้ าประกัน เพียงมีประสบการณ์ในการ 
ประกอบอาชีพไม่ต�่ากว่า 1 ปี และสถานประกอบการสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน และสถานท่ีต้ังธุรกิจต้องอยู่ 
ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร ซ่ึงธนาคารยังอ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ 
รายย่อยแบบคนรู้ใจ ด้วยบริการรับช�าระเงินถึงสถานประกอบการและการแบ่งช�าระเงินกู้เป็นรายสัปดาห์ เพ่ือเพ่ิม
ความคล่องตัวและความสามารถในการบริหารจัดการเงินลงทุน

3. สินเช่ือไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย
ธนาคารมีความเข้าใจในผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าท่ีต้องการเงินลงทุนจ�านวนมาก เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการขยายกิจการและสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยการต่อยอดความส� าเร็จจากสินเช่ือนาโน 
เครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อยเป็นสินเช่ือไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อยให้สอดคล้องกับขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการ  
โดยเป็นสินเช่ือหมุนเวียนท่ีให้วงเงินเพ่ิมข้ึนสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 28 ต่อปี  
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค�้าประกัน

4. สินเช่ือไมโคร พลัส
ธนาคารให้ความส� าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง และ
ขยายการบริการให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากข้ึน ด้วยสินเช่ือไมโคร พลัส ซ่ึงเป็นสินเช่ือเพ่ือธุรกิจแบบหมุนเวียน  
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน ซ่ึงให้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท อัตราดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 24 
ต่อปี ส� าหรับผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี ประเภทบุคคลธรรมดาท่ีจดทะเบียนพาณิชย์หรือมีทะเบียน
การค้ามาไม่น้อยกว่า 2 ปี เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง และน�าไปใช้ต่อยอดขยายธุรกิจให้เติบโตได้

38 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



5. ผลิตภัณฑ์ประกันส�าหรับลูกค้ากลุ่มสินเช่ือธุรกิจเพ่ือคนค้าขาย
การสนับสนุนและเคียงข้างกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยไมโครไฟแนนซ์ของธนาคารยังครอบคลุมถึงการเพ่ิมความม่ันใจ 
ในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง โดยไม่ต้องกังวลกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือความไม่แน่นอนท่ีอาจส่ง 
ผลกระทบต่อธุรกิจและสร้างภาระหน้ีสินให้กับครอบครัวในภายหลัง ด้วยการคัดเลือกและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันท่ีมี 
แผนความคุ้มครองและระยะเวลาการคุ้มครองท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือให้สามารถเลือกแบบประกันท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการได้มากท่ีสุด ดังน้ี

- ประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ (CI & PA)
• คุ้มครอง 6 โรคร้ายแรง รวมท้ังภาวะโคม่า
• กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ

- ประกันชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล
• ได้รับค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 1,000 บาท (ตามแผนประกันท่ีเลือก)
• คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จ่ายสูงสุด 20,000 บาท (ตามแผนประกันท่ีเลือก)

- ประกันอัคคีภัย และน�้ าท่วม (Fire & Flood)
• คุ้มครอง 3 ปี ในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินกิจการ
• กรณีเกิดเพลิงไหม้ คุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท ตลอดสัญญา (ตามแผนประกันท่ีเลือก)
• กรณีน�้ าท่วม ให้ความคุ้มครอง 20,000 บาท ต่อปี (ตามแผนประกันท่ีเลือก)

- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
• คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ และมีค่ารักษาพยาบาล (ตามแผนประกันท่ีเลือก) 

- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล + โควิด (PA+Covid)
• คุ้มครองกรณีเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ และมีค่ารักษาพยาบาล 
• คุ้มครองเจ็บป่วยภาวะโคม่า และค่ารักษาพยาบาลจากการติดเช้ือโควิด-19 

- ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ (Motor Insurance)
• ลูกค้าสามารถเลือกการประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการ ได้แก่ ช้ัน 2+ ช้ัน 3+ และช้ัน 3 คุ้มครอง 
 รถชนรถ สูญหาย ไฟไหม้ หรือเลือกคุ้มครองแต่รถคู่กรณี เพ่ือเบ้ียประกันท่ีลดลง

39รายงานประจ� าปี 2564



กลุ่มผลิตภัณฑ์สำาหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปและธนบดี
Retail and Wealth Banking

สินเช่ือบ้านแลกเงิน 1
สินเช่ือรีไฟแนนซ์พลัส 2
สินเช่ือทองแลกเงิน 3

สินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล 4
ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ 5
ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน  
(กองทุนรวม) 6
ผลิตภัณฑ์ประกันส� าหรับลูกค้า
บุคคลท่ัวไปและธนบดี 7

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ตอกย�้ าการเป็นธนาคาร
พาณิชย์เพ่ือรายย่อยท่ีดีท่ีสุด ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการ
บริการท่ีครอบคลุมต้ังแต่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการ 
รายย่อย รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงสินเช่ือเสริม 
สภาพคล่องส� าหรับบุคคลท่ัวไปท่ีมีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมและ
ความต้องการท่ีแตกต่างกัน

นอกจากน้ัน ธนาคารยังส่งเสริมการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ด้วย
ผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน และการประกัน เพ่ือเป็นทางเลือกให้บุคคลท่ัวไป
และกลุ่มธนบดีสามารถเก็บออมเงิน หรือเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน 
ในระยะยาว รวมถึงเพ่ิมความม่ันใจในการใช้ชีวิตได้มากข้ึน

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีส� าคัญของธนาคาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (CASA) 
บัญชีเงินฝากประจ� า (Fixed Deposit) รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวม  
ซ่ึงธนาคารได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า  
จัดจ�าหน่ายท่ีจ�ากัดเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน โดยเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
หน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 4 แห่ง ในปัจจุบัน พร้อม 
น�าเสนอทางเลือกการประกันท่ีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าบุคคล
ท่ัวไปและธนบดี ดังน้ี

40 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



1. สินเช่ือบ้านแลกเงิน
ธนาคารให้บริการด้านสินเช่ือส� าหรับบุคคลท่ัวไป ท้ังพนักงานประจ�า เจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระท่ีมีบ้านหรือ
อาคารชุดเป็นของตัวเอง สามารถเสริมสภาพคล่องหรือเพ่ิมความสะดวกในการบริหารการเงินส่วนตัว ด้วยการ
รวมหน้ีหลายก้อนมาอยู่วงเงินเดียวกัน เพ่ือช่วยให้การผ่อนช�าระเหลือเพียงท่ีเดียว โดยสามารถน�าโฉนดท่ีดินและ
บ้านหรืออาคารชุดเป็นหลักประกันขอสินเช่ือบ้านแลกเงิน ซ่ึงให้วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียเร่ิมต้น
ร้อยละ 5.45 ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนนาน 30 ปี

2. สินเช่ือรีไฟแนนซ์พลัส
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีตอบโจทย์ความต้องการส� าหรับบุคคลท่ัวไปซ่ึงอยู่ระหว่างการผ่อนช�าระสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย
กับสถาบันการเงินอ่ืน และต้องการขยายวงเงินกู้ เพ่ือน�าเงินไปช�าระหน้ีบัตรเครดิต สินเช่ือบุคคล บัตรกดเงินสด 
หรือสินเช่ืออ่ืนๆ รวมถึงเพ่ือการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน ด้วยวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบ้ีย
พิเศษท่ีช่วยให้ลูกค้าผ่อนได้สบายและคล่องตัวข้ึน 

3. สินเช่ือทองแลกเงิน
สินเช่ือท่ีสามารถใช้ทองค�าแท่งหรือทองรูปพรรณท่ีมีความบริสุทธ์ิเกินร้อยละ 93.5 เป็นหลักประกัน ส� าหรับบุคคล
ท่ัวไปท่ีต้องการเงินด่วน ซ่ึงธนาคารให้วงเงินสูงสุดถึง 95% ของมูลค่าหลักประกัน ด้วยอัตราดอกเบ้ียต�่า โดย
แปรผันตามวงเงินสินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน และสามารถท�าสัญญาได้นานสูงสุด 60 เดือน 

4. สินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล 
ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ 
เฉล่ียต่อเดือน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค�้าประกัน ส� าหรับพนักงานประจ�า พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ข้าราชการ ซ่ึงสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ หรือรีไฟแนนซ์หน้ี 
บัตรเครดิตหรือสินเช่ือบุคคล 

นอกจากน้ัน ผู้ขอสินเช่ือยังสามารถเลือกการช�าระเงินคืนเป็นรายเดือนในรูปแบบท่ีต้องการได้ ไม่ว่าจะช�าระคืน
แบบเต็มจ�านวน หรือช�าระคืนข้ันต�่าเร่ิมต้นเพียง 500 บาท หรือ 3% ของยอดรวมท้ังหมด แล้วแต่ยอดใดสูงกว่า 
เพ่ือให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

5. ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ
ธนาคารเล็งเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมวินัยการออมของคนไทย ซ่ึงเป็นรากฐานสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้มีความม่ันคงในระยะยาว ด้วยความทุ่มเทสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินส� าหรับประชาชน
ท่ัวไป และพัฒนาทางเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (CA) 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (SA) และผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบมีระยะเวลา (Fixed Deposit) ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจ�า 
และบัญชีเงินฝากประจ�าปลอดภาษี
 
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (CASA)
ผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีมุ่งเน้นความคล่องตัวในการฝาก-ถอนเงินส�าหรับผู้ใช้บริการทางการเงินทุกกลุ่ม ท้ังบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคล สามารถใช้บริการทางการเงินพ้ืนฐานเพ่ือเก็บออม หรือใช้จ่ายตามความต้องการ ประกอบด้วย

• บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพ่ิมค่า บัญชีเงินฝากส�าหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจท่ีต้องการเพ่ิมความคล่องตัว 
ให้การเบิกถอนเงินผ่านสมุดเช็ค และสามารถตรวจสอบธุรกรรมผ่านใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement)  
ได้อย่างง่ายดาย พร้อมท้ังยังมีโอกาสรับอัตราดอกเบ้ียท่ีเข้าบัญชีทุกเดือน โดยค�านวณดอกเบ้ียจากยอดเงิน 
คงเหลือในบัญชีทุกส้ินวัน

• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากท่ีมีความคล่องตัวสูง เน่ืองจากสามารถฝาก-ถอนเงินได้ไม่จ�ากัดจ�านวนคร้ัง 
ผ่านสาขาธนาคาร หรือเคร่ืองเอทีเอ็มของธนาคารและธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ัวประเทศ รวมถึงสามารถช�าระค่างวด 
สินเช่ือและค่าสาธารณูปโภคผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยมีการค�านวณอัตราดอกเบ้ียทุกส้ินวัน และ
จ่ายดอกเบ้ียให้ปีละ 2 คร้ัง ในวันท่ี 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 
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• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ิมค่าพิเศษ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ท่ัวไป 
และรับดอกเบ้ียรายเดือน ท้ังยังมีความคล่องตัวสูง เพราะสามารถเบิกถอนเงินได้ไม่จ�ากัดจ�านวนคร้ังผ่านเคร่ือง
เอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์ท่ัวประเทศ โดยค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ Biz Plus บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือกลุ่มลูกค้านิติบุคคลท่ัวไป และนิติบุคคล 
ท่ีไม่แสวงหาก�าไร ท่ีให้อัตราดอกเบ้ียสูงเหมือนเงินฝากประจ�า และรับดอกเบ้ียรายเดือน ท้ังยังช่วยให้ธุรกิจสามารถ
บริหารจัดการด้านการเงินได้สะดวกมากข้ึน ด้วยการเบิกถอนเงินสดผ่านสาขาธนาคารได้ไม่จ� ากัดจ�านวนคร้ัง  
โดยค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

- บัญชีเงินฝากประจ�า (Fixed Deposit)
ธนาคารน�าเสนอทางเลือกบริการทางการเงินดอกเบ้ียสูงท่ีมีการก�าหนดระยะเวลาการฝากเงิน และก�าหนดการ 
ในการเบิกถอนเงินระบุไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน เพ่ือให้ผู้ฝากเงินมีโอกาสรับผลตอบแทนได้มากข้ึน พร้อมสร้าง
วินัยการออมและการวางแผนทางการเงินตามเป้าหมายในระยะยาว ประกอบด้วย

• บัญชีเงินฝากประจ�า บัญชีเงินฝากท่ีมีระยะเวลาก�าหนด ไม่สามารถเบิกถอนเงินไปใช้ได้ก่อนครบก�าหนด แต่ได้รับ 
อัตราดอกเบ้ียสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และรับดอกเบ้ียเม่ือครบระยะเวลาท่ีก�าหนด ซ่ึงผู้ฝากสามารถ
เลือกระยะเวลาฝากได้ต้ังแต่ 3 เดือน จนถึง 36 เดือน โดยบัญชีเงินฝากประจ�าจะอยู่ในรูปแบบของสมุดคู่ฝาก 
(Passbook) จ�านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต�่า 1,000 บาท กรณีเบิกถอนก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบ้ีย กรณีเบิกถอน 
ต้ังแต่ 3 เดือน ข้ึนไป จะได้รับดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียออมทรัพย์ 

• บัญชีเงินฝากประจ�าทันใจ บัญชีเงินฝากประจ�า 12 เดือน ท่ีให้ดอกเบ้ียสูง พร้อมรับดอกเบ้ียทันทีในวันท่ีฝาก
เม่ือฝากด้วยเงินสด โดยจ�านวนเงินฝากข้ันต�่าในการเปิดบัญชีท่ี 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ต่อราย  
และธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก�าหนดในกรณีท่ีเบิกถอนก่อนครบก�าหนดระยะเวลา

• บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีช่วยเสริมวินัยการออมให้ผู้ฝาก โดยเลือกระยะเวลาการฝากและ
จ�านวนเงินท่ีต้องฝากเท่ากันทุกเดือน พร้อมรับดอกเบ้ียสูงในอัตราคงท่ี (Fixed Rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก 
โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน และยังได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบ้ียเงินฝากตาม
หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ด้วยจ�านวนเงินเร่ิมต้นข้ันต�่า 1,000 บาท ต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท 
ต่อราย (นับรวมกับธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร) ซ่ึงธนาคารได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ฝากเงินสามารถใช้บริการ
ฝากเงินผ่านบัตรเงินฝากได้ท่ีไปรษณีย์ไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก�าหนด

6. ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)
ธนาคารได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขท่ี ลง-0022-01 ส� าหรับ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า จัดจ�าหน่ายท่ีจ�ากัดเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุนจากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2553

ส� าหรับในปัจจุบันธนาคารสามารถให้บริการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรท้ังด้านการเงินและ
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพ่ือการออม กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

ขณะเดียวกันธนาคารมีความมุ่งม่ันน�าเสนอการลงทุนในผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมท่ีมีการก�าหนด
นโยบายและข้ันตอนการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน (Fair Dealing) เพ่ือเป็นทางเลือกเพ่ิม 
ผลตอบแทนการลงทุน หรือรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนการวางแผนออมเงินไว้ ใช้หลังเกษียณ ท้ังยัง
สามารถใช้เป็นช่องทางการบริหารเงินผ่านการจัดพอร์ตการลงทุนและกระจายความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ัน ธนาคารยังให้ความส� าคัญกับข้อมูลในแบบประเมินความเส่ียง (Suitability Test) ท่ีลูกค้าประเมินและ
ยอมรับได้ เพ่ือให้ผู้แนะน�าการลงทุนสามารถน�าเสนอกองทุนรวมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นหลัก  
(Customer Centric) และให้ผลตอบแทนควบคู่กับความเส่ียงตามท่ีลูกค้าต้องการและยอมรับได้อย่างเหมาะสม 
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ท้ังน้ี ธนาคารเป็นตัวแทนจ�าหน่ายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน 4 แห่ง ได้แก่
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ�ากัด
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

7. ผลิตภัณฑ์ประกันส�าหรับลูกค้าบุคคลท่ัวไปและธนบดี
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญในการเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศผ่านการประกันชีวิต ซ่ึงเป็นแหล่งระดมเงินออม 
ท่ีสามารถขับเคล่ือนประเทศให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน ด้วยการคัดเลือก 
แบบประกันท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคลท่ัวไป 
ท่ีมีความหลากหลาย ท้ังแผนความคุ้มครอง และระยะเวลาการคุ้มครอง  
เพ่ือช่วยเพ่ิมความม่ันใจในการใช้ชีวิต โดยไม่ต้องกังวลกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
ท่ีอาจส่งผลกระทบให้ครอบครัวต้องรับภาระหน้ีสินในอนาคต

ในปัจจุบันธนาคารน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันส� าหรับลูกค้าบุคคลท่ัวไปและ
ธนบดีให้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี

- ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตท่ีช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผน
ทางการเงินให้เหมาะกับความต้องการ และสร้างความม่ันคงของรายได้ 
รวมถึงเป็นมรดกส่งต่อให้ทายาท โดยวางแผนการออมท่ีได้รับผลตอบแทน
และความคุ้มครองท่ีคุ้มค่า อีกท้ังลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ซ่ึง
สามารถเลือกช�าระเบ้ียประกันได้ต้ังแต่ 5 ปี และรับความคุ้มครอง 12 ปี 

- ประกันชีวิตแบบบ�านาญ ประกันชีวิตท่ีช่วยให้ลูกค้าวางแผนการเงินไว้ใช้
หลังเกษียณ เร่ิมรับเงินบ�านาญได้ต้ังแต่อายุ 60 ปี ไปจนถึงอายุ 85 ปี อีกท้ัง 
สามารถน� าไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท โดยช�าระเบ้ียประกัน
เพียง 10 ปี และรับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี 

- ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตท่ีช่วยให้ลูกค้าคลายความกังวลในเร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ท้ังในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย
ด้วยโรคท่ัวไปหรือโรคร้ายแรง ด้วยวงเงินความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย 
สูงถึง 5 ล้านบาท และยังสามารถน�าค่าเบ้ียประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 
25,000 บาท

- ประกันคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA) ส� าหรับลูกค้าท่ีขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
สามารถเลือกซ้ือประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือของธนาคาร ซ่ึงคุ้มครอง 
กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เพ่ือไม่ให้เกิดภาระ
กับครอบครัวหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
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Important Events in 2021

05 0601 

0203

01 - January 22, 2020 02 - January 30, 2020 03 - March 6, 2020

05 - May 14, 2020 06 - July 18–19, 202004 - April 8, 2020

Mr. Natus Kittawaranon, Assistant 
Managing Director for Micro SME 
Business Group, signed an MOU to 
support SME business operators to 
conduct single accounts and financial 
statements in accordance with the 
current conditions of their business in 
the “SME Single Account” campaign at 
the Revenue Department, Bangkok.

Mr. Winyou Chaiyawan, Chief Executive 
Officer, and Mr. Roy Agustinus Gunara, 
Managing Director, presided over the 
launch of “SME Kla Hai,” and launched 
remedial measures to assist business 
operators affected by the COVID-19 
pandemic, displaying the Bank’s 
commitment to stand alongside Micro 
SME operators to endure economic 
downturn.

Miss Krisana Aramkulchai, Director, 
signed an MOU with Thai Credit Guaran-
tee Corporation (TCG) 06 and 
representatives of financial institutions 
under “Strengthen SMEs to Invigorate 
Thailand” to allocate -billion-baht loan 
to increase working capital for SMEs at 
The Sukosol Hotel, Bangkok.

Thai Credit Retail Bank distributed 
COVID-19 life insurance with a coverage 
period of 90 days, effective immediate-
ly, and a 100,000-baht compensation to 
more than 170,000 nano and micro 
finance customers nationwide in order 
to protect customers with no 
emergency savings from the pandemic.

The Bank donated 100,000 baht to the 
“Food for Fighters” project, which 
delivers food to medical personnel 
fighting against the COVID-19 pandemic 
in various hospitals, by purchasing food 
from small food restaurants in Bangkok 
and its vicinity that have been affected 
by the pandemic. The Bank also distrib-
uted food and organised public food 
pantries to relieve the suffering of 
people in need from various communi-
ties.

The Bank and its partners hosted “Thai 
Credit Fair, Financial Health Recovery 
Market” at Esplanade, Ngamwongwan 
(Khae Rai) to assess and restore the 
physical and financial well-being of 
nano and micro finance customers 
whilst supporting unemployed laborers 
who were laid off during the COVID-19 
pandemic.

07 - September 9, 2020 08 - September 15, 2020 09 - October 9, 2020

11 - November 6, 2020 12 - November 15, 202010 - October 22–25, 2020

Mr.RoyAgus t inusGunara ,Manag ing 
Director, and Mr. Natus Kittawaranon, 
Assistant Managing Director for Micro SME 
Business Group, presided over the 
“Believe in Yourself” campaign to support 
Micro SME business operators to restore 
their businesses after the COVID-19 
pandemic with the assist of “SME Kla Hai,” 
offering thorough access to funds with 
conditions and exclusive interest rates for 
Micro SME customers.

The Bank and its partners hosted “Thai 
Credit Fair 1st Roaming, Financial Health 
Recovery Market” to assist the restoration 
of small and micro businesses, support 
laborers who were affected by the 
COVID-19 pandemic to find jobs, and host 
a financial literacy training session at 
Nakhonban Phetchabun Cultural Hall and 
around Phetchabun Walking Street.

Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Manag-
ing Director for Micro SME Business 
Group, signed an MOU to participate in the 
“PGS Soft Loan Plus” scheme with a 
57-billion-baht loan under Thai Credit 
Guarantee Corporation’s (TCG) “SMEs 
Tong Chana” measures at the Office 
Building for the Permanent Secretary of 
Finance.

Thai Credit Retail Bank showcased 
financial products for wealth generation 
via loans and savings account at the 
Money Expo 2020 at Challenge 1–2, 
IMPACT Muang Thong Thani. Mr. Roy 
Agustinus Gunara, Managing Director, Mr. 
Veeravet Chaiyawan, Assistant Managing 
Director for Deposit Branch, Mr. Kamolphu 
Phuredithsakul, Assistant Managing 
Director for Micro Finance Business and 
Lending Branch Management Group, and 
Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Manag-
ing Director for Micro SME Business 
Group, presided over the official booth 
opening ceremony on October 22.

The Bank released the “Believe in 
Yourself” video advertisement to support 
Micro SME customers who have been 
affected by the COVID-19 crisis and other 
natural disasters to endure difficult times 
and continue to operate their businesses 
with stability in line with “Everyone 
Matters.”

The Bank and its allies partnered with Wat 
Phra Loy to host “Thai Credit Fair 2nd 
Roaming, Financial Health Recovery 
Market” at Rom Mai Chai Nam Market, Wat 
Phra Loy, Suphan Buri to promote the 
local economy and assist small and micro 
business operators and laborers who 
were negatively impacted by COVID-19.
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เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี 2564

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ 
ผู้จัดการ และคุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโคร
เอสเอ็มอี ร่วมประกาศการเพ่ิมวงเงินสินเช่ือ 
SME กล้าให้ สูงสุดเป็น 30 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบ้ีย 0% นาน 3 เดือน เพ่ือตอกย�้าจุดยืน
การยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการไมโคร
เอสเอ็มอีให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19 
ระลอกใหม่

ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือเพ่ิมเติม
ส� าหรับลูกค้าสินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือเพ่ือ 
ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย  สิ น เ ช่ื อ ท่ี มี ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย เ ป็ น 
หลักประกัน (Home for Cash) สินเช่ือเช่าซ้ือ 
รายย่อย เช่น การปรับลดค่างวด ขยาย 
ระยะเวลาการผ่อนช�าระ ชะลอการช�าระหน้ี 
ลดค่าธรรมเนียมการโอน เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่
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ลูกค้านิติบุคคลท่ัวไป และนิติบุคคลท่ี ไม่
แสวงหาก� าไร อัตราดอกเบ้ียสูงสุดถึง 
1.10% ต่อปี ส� าหรับยอดเงินฝากต้ังแต่  
20 ล้านบาท ถึง 50 ล้านบาท พร้อมรับ
ดอกเบ้ียรายเดือน โดยเน้นความคล่องตัว 
สะดวกสบาย และฝาก-ถอนได้ ไม่จ�ากัด

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ 
ผู้จัดการ และคุณกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วย
กรรมการผู้ จัดการ ก ลุ่มบริหารธุรกิจ 
ไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเช่ือ พร้อมด้วย 
คุณสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี 
กรมป่าไ ม้  ร่วมกันแถลงความร่วมมือ 
แจกกล้าไม้ 1 ล้านต้น ในโครงการ “ล้านกล้าไม้  
กับธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง 
ในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว ณ ธนาคาร 
ไทยเครดิต ส� านักงานใหญ่

คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ คุณรอย 
ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ และ
คุณกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์
และสาขาสินเช่ือ พร้อมด้วย ดร.จตุร์วิทย์ 
เขียวชะอุ่ม คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และ ผศ.ลินดา พัฒนวิทยากุล  
ผู้จัดการโครงการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ทางวิชาการ โครงการ “ตังค์โต Know-how”  
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการรายย่อย 
ณ ธนาคารไทยเครดิต ส� านักงานใหญ่

คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ คุณรอย 
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มาตรฐานหลักสูตรความรู้ทางการเงิน 
“ตังค์ โต Know-how” จาก ดร.จตุร์วิทย์ 
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หอการค้าไทย ซ่ึงตอกย�้ าความเช่ือม่ันใน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรความรู้
ทางการเงิน ณ พงศกร บูติกรีสอร์ท

1 ∙ 11 มกราคม 2564

1

52

3

4 ∙ 27 มกราคม 2564

2 ∙ 18 มกราคม 2564

5 ∙ 30 มีนาคม 2564

3 ∙ 26 มกราคม 2564

6 ∙ 7 เมษายน 2564

44 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)
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Important Events in 2021

05 0601 

0203
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05 - May 14, 2020 06 - July 18–19, 202004 - April 8, 2020

Mr. Natus Kittawaranon, Assistant 
Managing Director for Micro SME 
Business Group, signed an MOU to 
support SME business operators to 
conduct single accounts and financial 
statements in accordance with the 
current conditions of their business in 
the “SME Single Account” campaign at 
the Revenue Department, Bangkok.

Mr. Winyou Chaiyawan, Chief Executive 
Officer, and Mr. Roy Agustinus Gunara, 
Managing Director, presided over the 
launch of “SME Kla Hai,” and launched 
remedial measures to assist business 
operators affected by the COVID-19 
pandemic, displaying the Bank’s 
commitment to stand alongside Micro 
SME operators to endure economic 
downturn.

Miss Krisana Aramkulchai, Director, 
signed an MOU with Thai Credit Guaran-
tee Corporation (TCG) 06 and 
representatives of financial institutions 
under “Strengthen SMEs to Invigorate 
Thailand” to allocate -billion-baht loan 
to increase working capital for SMEs at 
The Sukosol Hotel, Bangkok.

Thai Credit Retail Bank distributed 
COVID-19 life insurance with a coverage 
period of 90 days, effective immediate-
ly, and a 100,000-baht compensation to 
more than 170,000 nano and micro 
finance customers nationwide in order 
to protect customers with no 
emergency savings from the pandemic.

The Bank donated 100,000 baht to the 
“Food for Fighters” project, which 
delivers food to medical personnel 
fighting against the COVID-19 pandemic 
in various hospitals, by purchasing food 
from small food restaurants in Bangkok 
and its vicinity that have been affected 
by the pandemic. The Bank also distrib-
uted food and organised public food 
pantries to relieve the suffering of 
people in need from various communi-
ties.

The Bank and its partners hosted “Thai 
Credit Fair, Financial Health Recovery 
Market” at Esplanade, Ngamwongwan 
(Khae Rai) to assess and restore the 
physical and financial well-being of 
nano and micro finance customers 
whilst supporting unemployed laborers 
who were laid off during the COVID-19 
pandemic.

07 - September 9, 2020 08 - September 15, 2020 09 - October 9, 2020

11 - November 6, 2020 12 - November 15, 202010 - October 22–25, 2020

Mr.RoyAgus t inusGunara ,Manag ing 
Director, and Mr. Natus Kittawaranon, 
Assistant Managing Director for Micro SME 
Business Group, presided over the 
“Believe in Yourself” campaign to support 
Micro SME business operators to restore 
their businesses after the COVID-19 
pandemic with the assist of “SME Kla Hai,” 
offering thorough access to funds with 
conditions and exclusive interest rates for 
Micro SME customers.

The Bank and its partners hosted “Thai 
Credit Fair 1st Roaming, Financial Health 
Recovery Market” to assist the restoration 
of small and micro businesses, support 
laborers who were affected by the 
COVID-19 pandemic to find jobs, and host 
a financial literacy training session at 
Nakhonban Phetchabun Cultural Hall and 
around Phetchabun Walking Street.

Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Manag-
ing Director for Micro SME Business 
Group, signed an MOU to participate in the 
“PGS Soft Loan Plus” scheme with a 
57-billion-baht loan under Thai Credit 
Guarantee Corporation’s (TCG) “SMEs 
Tong Chana” measures at the Office 
Building for the Permanent Secretary of 
Finance.

Thai Credit Retail Bank showcased 
financial products for wealth generation 
via loans and savings account at the 
Money Expo 2020 at Challenge 1–2, 
IMPACT Muang Thong Thani. Mr. Roy 
Agustinus Gunara, Managing Director, Mr. 
Veeravet Chaiyawan, Assistant Managing 
Director for Deposit Branch, Mr. Kamolphu 
Phuredithsakul, Assistant Managing 
Director for Micro Finance Business and 
Lending Branch Management Group, and 
Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Manag-
ing Director for Micro SME Business 
Group, presided over the official booth 
opening ceremony on October 22.

The Bank released the “Believe in 
Yourself” video advertisement to support 
Micro SME customers who have been 
affected by the COVID-19 crisis and other 
natural disasters to endure difficult times 
and continue to operate their businesses 
with stability in line with “Everyone 
Matters.”

The Bank and its allies partnered with Wat 
Phra Loy to host “Thai Credit Fair 2nd 
Roaming, Financial Health Recovery 
Market” at Rom Mai Chai Nam Market, Wat 
Phra Loy, Suphan Buri to promote the 
local economy and assist small and micro 
business operators and laborers who 
were negatively impacted by COVID-19.
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Yourself” video advertisement to support 
Micro SME customers who have been 
affected by the COVID-19 crisis and other 
natural disasters to endure difficult times 
and continue to operate their businesses 
with stability in line with “Everyone 
Matters.”

The Bank and its allies partnered with Wat 
Phra Loy to host “Thai Credit Fair 2nd 
Roaming, Financial Health Recovery 
Market” at Rom Mai Chai Nam Market, Wat 
Phra Loy, Suphan Buri to promote the 
local economy and assist small and micro 
business operators and laborers who 
were negatively impacted by COVID-19.
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คุณกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์
และสาขาสินเช่ือ พร้อมด้วยคุณจรูญศักด์ิ 
สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
ร่วมเปิดงาน “ไทยเครดิตแชริต้ี” ซ่ึงธนาคาร
จับมือกับพันธมิตรร่วมส่งเสริมการสร้าง
อาชีพ กระตุ้นการจับจ่ายในท้องถ่ิน พร้อมจัด 
อบรมความรู้ทางการเงิน ภายใต้ โครงการ 
“ตังค์ โต Know-how” ณ ตลาดมารวย  
หทัยราษฎร์ 54 จ.ปทุมธานี

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ 
ผู้จัดการ และคุณกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโคร
ไฟแนนซ์และสาขาสินเ ช่ือ ร่วมเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ “สินเช่ือไมโคร พลัส” ส� าหรับ 
ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีจดทะเบียนพาณิชย์
หรือมีทะเบียนการค้าประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ วงเงิน
สูงสุด 500,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี 
ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “กล้าให้ Fighter”  
เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไมโคร 
เอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่าน
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ “SME กล้าให้” รวมถึง
สนับสนุนการปล่อยสินเช่ือฟ้ืนฟู (Soft Loan) 
ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย น� าโดย  
คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
ร่วมบริจาคเงินจ�านวน 150,000 บาท แก่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
เพ่ือสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (ชุด PPE) ให้แก่บุคลากรทาง 
การแพทย์ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ 
ผู้จัดการ และคุณคริสโตเฟอร์ ชาน ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในงาน 
AWS Summit Online ASEAN ในโอกาสท่ี
ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด 
(มหาชน) ได้รับเลือกให้เป็น ASEAN Best 
Pract ice  โดยบริษัท  Amazon Web 
Services (AWS) จากการปรับเปล่ียน
แพลตฟอร์มธนาคารสู่รูปแบบดิจิทัล

ธนาคารออกมาตรการพิเศษพักช� าระหน้ี  
2 เดือน ตามมาตรการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ช่วยเหลือลูกค้าสินเช่ือธุรกิจ
ไมโครเอสเอ็มอี สินเช่ือนาโนและไมโคร
เครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อย สินเช่ือส่วนบุคคล 
และสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับท่ีอยู่อาศัย ท่ีต้อง
ปิดกิจการจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อ
ของทางการ 

8 10

7

611

7 ∙ 9 เมษายน 2564

10 ∙ 1 มิถุนายน 2564

8 ∙ 17 พฤษภาคม 2564

11 ∙ 7 มิถุนายน 2564

9 ∙ 18 พฤษภาคม 2564

12 ∙ 17 กรกฎาคม 2564

45รายงานประจ� าปี 2564
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Important Events in 2021

05 0601 

0203

01 - January 22, 2020 02 - January 30, 2020 03 - March 6, 2020

05 - May 14, 2020 06 - July 18–19, 202004 - April 8, 2020

Mr. Natus Kittawaranon, Assistant 
Managing Director for Micro SME 
Business Group, signed an MOU to 
support SME business operators to 
conduct single accounts and financial 
statements in accordance with the 
current conditions of their business in 
the “SME Single Account” campaign at 
the Revenue Department, Bangkok.

Mr. Winyou Chaiyawan, Chief Executive 
Officer, and Mr. Roy Agustinus Gunara, 
Managing Director, presided over the 
launch of “SME Kla Hai,” and launched 
remedial measures to assist business 
operators affected by the COVID-19 
pandemic, displaying the Bank’s 
commitment to stand alongside Micro 
SME operators to endure economic 
downturn.

Miss Krisana Aramkulchai, Director, 
signed an MOU with Thai Credit Guaran-
tee Corporation (TCG) 06 and 
representatives of financial institutions 
under “Strengthen SMEs to Invigorate 
Thailand” to allocate -billion-baht loan 
to increase working capital for SMEs at 
The Sukosol Hotel, Bangkok.

Thai Credit Retail Bank distributed 
COVID-19 life insurance with a coverage 
period of 90 days, effective immediate-
ly, and a 100,000-baht compensation to 
more than 170,000 nano and micro 
finance customers nationwide in order 
to protect customers with no 
emergency savings from the pandemic.

The Bank donated 100,000 baht to the 
“Food for Fighters” project, which 
delivers food to medical personnel 
fighting against the COVID-19 pandemic 
in various hospitals, by purchasing food 
from small food restaurants in Bangkok 
and its vicinity that have been affected 
by the pandemic. The Bank also distrib-
uted food and organised public food 
pantries to relieve the suffering of 
people in need from various communi-
ties.

The Bank and its partners hosted “Thai 
Credit Fair, Financial Health Recovery 
Market” at Esplanade, Ngamwongwan 
(Khae Rai) to assess and restore the 
physical and financial well-being of 
nano and micro finance customers 
whilst supporting unemployed laborers 
who were laid off during the COVID-19 
pandemic.

07 - September 9, 2020 08 - September 15, 2020 09 - October 9, 2020

11 - November 6, 2020 12 - November 15, 202010 - October 22–25, 2020

Mr.RoyAgus t inusGunara ,Manag ing 
Director, and Mr. Natus Kittawaranon, 
Assistant Managing Director for Micro SME 
Business Group, presided over the 
“Believe in Yourself” campaign to support 
Micro SME business operators to restore 
their businesses after the COVID-19 
pandemic with the assist of “SME Kla Hai,” 
offering thorough access to funds with 
conditions and exclusive interest rates for 
Micro SME customers.

The Bank and its partners hosted “Thai 
Credit Fair 1st Roaming, Financial Health 
Recovery Market” to assist the restoration 
of small and micro businesses, support 
laborers who were affected by the 
COVID-19 pandemic to find jobs, and host 
a financial literacy training session at 
Nakhonban Phetchabun Cultural Hall and 
around Phetchabun Walking Street.

Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Manag-
ing Director for Micro SME Business 
Group, signed an MOU to participate in the 
“PGS Soft Loan Plus” scheme with a 
57-billion-baht loan under Thai Credit 
Guarantee Corporation’s (TCG) “SMEs 
Tong Chana” measures at the Office 
Building for the Permanent Secretary of 
Finance.

Thai Credit Retail Bank showcased 
financial products for wealth generation 
via loans and savings account at the 
Money Expo 2020 at Challenge 1–2, 
IMPACT Muang Thong Thani. Mr. Roy 
Agustinus Gunara, Managing Director, Mr. 
Veeravet Chaiyawan, Assistant Managing 
Director for Deposit Branch, Mr. Kamolphu 
Phuredithsakul, Assistant Managing 
Director for Micro Finance Business and 
Lending Branch Management Group, and 
Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Manag-
ing Director for Micro SME Business 
Group, presided over the official booth 
opening ceremony on October 22.

The Bank released the “Believe in 
Yourself” video advertisement to support 
Micro SME customers who have been 
affected by the COVID-19 crisis and other 
natural disasters to endure difficult times 
and continue to operate their businesses 
with stability in line with “Everyone 
Matters.”

The Bank and its allies partnered with Wat 
Phra Loy to host “Thai Credit Fair 2nd 
Roaming, Financial Health Recovery 
Market” at Rom Mai Chai Nam Market, Wat 
Phra Loy, Suphan Buri to promote the 
local economy and assist small and micro 
business operators and laborers who 
were negatively impacted by COVID-19.
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คุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี 
แถลงผลการด�าเนินงานของสินเช่ือในกลุ่ม
ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ในคร่ึงปีแรกของปี 
2564 ซ่ึงได้อนุมัติสินเช่ือรวมกว่า 2 หม่ืน
ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการจ� านวนกว่า 
2,500 ราย และพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ผ่านมาตรการ
ความช่วยเหลือตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด 
(มหาชน) น� าโดย คุณวิญญู ไชยวรรณ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สนับสนุนเงิน 
200,000 บาท ในโครงการ Food for 
Fighters ส� าหรับจัดหาอาหารและถุงยังชีพ
ให้ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 
และผู้ป่วยท่ีก� าลังรอรับการรักษา พร้อม
จัดหาเต็นท์สนามส�าหรับคัดแยกผู้ป่วยติดเช้ือ 
หรือกักตัว

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด 
(มหาชน) น� าโดย คุณวิญญู ไชยวรรณ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริจาคชุดยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็น จ�านวน 1,000 ชุด มูลค่า
รวม 1,000,000 บาท ผ่านโครงการ Food 
for Fighters เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 
ท่ี ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ก า ร รั ก ษ า ใ น 
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามได้  
และจ�าเป็นต้องรักษาตัวเองท่ีบ้าน

13 ∙ 22 กรกฎาคม 2564 14 ∙ 2 สิงหาคม 2564 15 ∙ 16 สิงหาคม 2564

ธนาคารมอบชุดยังชีพ 2,000 ชุด มูลค่ากว่า 
5.2 ล้านบาท ให้กับลูกค้าสินเช่ือนาโนและ
ไมโครเครดิตเพ่ือธุรกิจรายย่อยและครอบครัว 
ท่ีติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ัวประเทศ ภายใต้
โครงการ “ไทยเครดิต โควิด-19 แคร์” โดย
ในชุดยังชีพมีอาหาร สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
และชุดยาท่ีจ� าเป็น ซ่ึงเพียงพอส� าหรับ 
ท้ังครอบครัวในระยะเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ 
เ พ่ือตอกย�้ า จุดยืนของธนาคารท่ี มุ่ง ม่ัน 
เคียงข้างลูกค้าในช่วงเวลาท่ียากล�าบาก

ธนาคารจัดโปรโมชันสินเช่ือบุคคล “9.9 
Super Surprise Express Loan” ในโค้ง
สุดท้ายของปี ด้วยการลดดอกเบ้ียต�่ าสุด 
9.99% ต่อปี นานสูงสุด 120 วัน วงเงิน
สูงสุด 2 ล้านบาท ส� าหรับใช้ ในยามฉุกเฉิน 
หรือรี ไฟแนนซ์หน้ี เ ก่าใ ห้ ผ่อนสบายข้ึน  
ช่วยลดภาระดอกเบ้ีย ส�าหรับพนักงานประจ�า 
ท่ีมีเงินเดือน 30,000 บาท ข้ึนไป

คุณกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์
และสาขาสินเช่ือ และคุณทรงพล วิชัยขัทคะ 
ผู้อ� านวยการส� านักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะวิทยากรและส่งเสริมความรู้ทางการเงิน  
ผ่านหลักสูตรในโครงการตังค์ โต Know-
how แก่บุคลากรส� า นักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชน ภายใต้การก�ากับดูแล
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

16 ∙ 24 สิงหาคม 2564 17 ∙ 9 กันยายน 2564 18 ∙ 11 พฤศจิกายน 2564

13 16

1715

46 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)
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05 0601 

0203

01 - January 22, 2020 02 - January 30, 2020 03 - March 6, 2020

05 - May 14, 2020 06 - July 18–19, 202004 - April 8, 2020

Mr. Natus Kittawaranon, Assistant 
Managing Director for Micro SME 
Business Group, signed an MOU to 
support SME business operators to 
conduct single accounts and financial 
statements in accordance with the 
current conditions of their business in 
the “SME Single Account” campaign at 
the Revenue Department, Bangkok.

Mr. Winyou Chaiyawan, Chief Executive 
Officer, and Mr. Roy Agustinus Gunara, 
Managing Director, presided over the 
launch of “SME Kla Hai,” and launched 
remedial measures to assist business 
operators affected by the COVID-19 
pandemic, displaying the Bank’s 
commitment to stand alongside Micro 
SME operators to endure economic 
downturn.

Miss Krisana Aramkulchai, Director, 
signed an MOU with Thai Credit Guaran-
tee Corporation (TCG) 06 and 
representatives of financial institutions 
under “Strengthen SMEs to Invigorate 
Thailand” to allocate -billion-baht loan 
to increase working capital for SMEs at 
The Sukosol Hotel, Bangkok.

Thai Credit Retail Bank distributed 
COVID-19 life insurance with a coverage 
period of 90 days, effective immediate-
ly, and a 100,000-baht compensation to 
more than 170,000 nano and micro 
finance customers nationwide in order 
to protect customers with no 
emergency savings from the pandemic.

The Bank donated 100,000 baht to the 
“Food for Fighters” project, which 
delivers food to medical personnel 
fighting against the COVID-19 pandemic 
in various hospitals, by purchasing food 
from small food restaurants in Bangkok 
and its vicinity that have been affected 
by the pandemic. The Bank also distrib-
uted food and organised public food 
pantries to relieve the suffering of 
people in need from various communi-
ties.

The Bank and its partners hosted “Thai 
Credit Fair, Financial Health Recovery 
Market” at Esplanade, Ngamwongwan 
(Khae Rai) to assess and restore the 
physical and financial well-being of 
nano and micro finance customers 
whilst supporting unemployed laborers 
who were laid off during the COVID-19 
pandemic.

07 - September 9, 2020 08 - September 15, 2020 09 - October 9, 2020

11 - November 6, 2020 12 - November 15, 202010 - October 22–25, 2020

Mr.RoyAgus t inusGunara ,Manag ing 
Director, and Mr. Natus Kittawaranon, 
Assistant Managing Director for Micro SME 
Business Group, presided over the 
“Believe in Yourself” campaign to support 
Micro SME business operators to restore 
their businesses after the COVID-19 
pandemic with the assist of “SME Kla Hai,” 
offering thorough access to funds with 
conditions and exclusive interest rates for 
Micro SME customers.

The Bank and its partners hosted “Thai 
Credit Fair 1st Roaming, Financial Health 
Recovery Market” to assist the restoration 
of small and micro businesses, support 
laborers who were affected by the 
COVID-19 pandemic to find jobs, and host 
a financial literacy training session at 
Nakhonban Phetchabun Cultural Hall and 
around Phetchabun Walking Street.

Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Manag-
ing Director for Micro SME Business 
Group, signed an MOU to participate in the 
“PGS Soft Loan Plus” scheme with a 
57-billion-baht loan under Thai Credit 
Guarantee Corporation’s (TCG) “SMEs 
Tong Chana” measures at the Office 
Building for the Permanent Secretary of 
Finance.

Thai Credit Retail Bank showcased 
financial products for wealth generation 
via loans and savings account at the 
Money Expo 2020 at Challenge 1–2, 
IMPACT Muang Thong Thani. Mr. Roy 
Agustinus Gunara, Managing Director, Mr. 
Veeravet Chaiyawan, Assistant Managing 
Director for Deposit Branch, Mr. Kamolphu 
Phuredithsakul, Assistant Managing 
Director for Micro Finance Business and 
Lending Branch Management Group, and 
Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Manag-
ing Director for Micro SME Business 
Group, presided over the official booth 
opening ceremony on October 22.

The Bank released the “Believe in 
Yourself” video advertisement to support 
Micro SME customers who have been 
affected by the COVID-19 crisis and other 
natural disasters to endure difficult times 
and continue to operate their businesses 
with stability in line with “Everyone 
Matters.”

The Bank and its allies partnered with Wat 
Phra Loy to host “Thai Credit Fair 2nd 
Roaming, Financial Health Recovery 
Market” at Rom Mai Chai Nam Market, Wat 
Phra Loy, Suphan Buri to promote the 
local economy and assist small and micro 
business operators and laborers who 
were negatively impacted by COVID-19.
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คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ 
ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีบริจาคเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จ�านวน 20 เคร่ือง  
ให้แก่กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 
เพ่ือมอบให้แก่ โรงเรียนต� ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี ยังขาดแคลน น� า ไปเ ป็น ส่ื อ 
การสอน โดยมีพลต�ารวจตรี ไพโรจน์ ขุนหม่ืน 
ผู้บังคับการอ� านวยการ กองบัญชาการ
ต�ารวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ 
ธนาคารไทยเครดิต ส� านักงานใหญ่

คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ 
ผู้จัดการ และคุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโคร
เอสเอ็มอี พร้อมด้วย คุณวสุกานต์ วิศาลสวัสด์ิ  
รักษาการผู้จัดการท่ัวไป บรรษัทประกัน 
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แถลง
ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ
ไมโครเอสเอ็มอีท่ีเปราะบาง ด้วยโครงการ 
ค�้าประกันสินเช่ือเดิม พร้อมเติมสภาพคล่อง
ธุรกิจ ผ่านโครงการ พ.ร.ก.สินเช่ือฟ้ืนฟู 
ระยะท่ี 2 ณ ธนาคารไทยเครดิต ส�านักงานใหญ่

ธนาคารร่วมออกบูธเปิดประสบการณ์ 
การเติบโตอย่างย่ังยืน ในงานมหกรรมการเงิน 
คร้ังท่ี 21 Money Expo 2021 ระหว่างวันท่ี 
23-26 ธันวาคม 2564 ท่ีบูธ H4 ฮอลล์  
9-12 อิมแพค เมืองทองธานี โดยคุณกมลภู 
ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม
บริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเช่ือ 
และคุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี 
พร้อมประธานจัดงาน ร่วมพิธี เ ปิดบูธ 
อย่างเป็นทางการ

19 ∙ 13 ธันวาคม 2564 20 ∙ 22 ธันวาคม 2564 21 ∙ 23 ธันวาคม 2564
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Brand DNA

แม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา  แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
ของบุคลากรท่ีมุ่งม่ันส่งต่อประสบการณ์ทางการเงิน และความทุ่มเทช่วยเหลือคนไทยทุกคนให้สามารถข้ามผ่านวิกฤตไปพร้อมกัน
ได้กลายเป็นพละกําลังสําคัญท่ีขับเคล่ือนธนาคารให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ปรัชญา “Everyone Matters ทุกคนคือคนสําคัญ”

กุญแจแห่งความสําเร็จเกิดจากความพยายามหลอมรวมวัฒนธรรมของคนในองค์กรท่ียึดม่ันต่อปรัชญาทางแบรนด์ ซ่ึงให้ความสําคัญ
กับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนให้ ได้ตามเป้าหมายสูงสุดท่ีวางไว้ ด้วยความ
เช่ือม่ันว่า การสร้างความแข็งแกร่งและย่ังยืนอย่างแท้จริงต้องเร่ิมต้ังแต่ภายในองค์กร 

ดังน้ัน ธนาคารจึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมทางแบรนด์ขององค์กร โดยการเฟ้นหา บ่มเพาะ เสริมสร้างทักษะ และค่านิยมให้บุคลากรทุกหน่วยงาน
มีวิถีการทํางานแบบเดียวกัน รวมถึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนา ควบคุม คิดค้น และนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการ ตลอดจนการให้บริการทางการเงินท่ียอดเย่ียมและโปร่งใส

นอกจากน้ี ธนาคารยังเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรธนาคาร ซ่ึงเปรียบเสมือนผู้ส่ือสารภาพลักษณ์แบรนด์ โดยตรง ผ่านทัศนคติท่ีดี
ในการส่งมอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการไปยังลูกค้า  ด้วยความพยายามเช่ือมโยงแบรนด์เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและหล่อหลอม
ให้บุคลากรทุกคนมีดีเอ็นเอเดียวกัน พร้อมท้ังส่งเสริมความเป็นหน่ึงเดียวกัน เพ่ือเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันและพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 
สู่การเป็นธนาคารท่ีมีความเช่ียวชาญทางการเงินสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริง

สําหรับแบรนด์ดีเอ็นเอท่ีทีมงานทุกคนยึดม่ันในการทํางานร่วมกัน ประกอบด้วย

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นธนาคารท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Banking) ด้วยการดําเนินกิจกรรมและโครงการภายใต้แนวคิด ESG ประกอบด้วย ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) สังคมและพนักงาน 
(Social and Employee) และธรรมาภิบาล (Governance) เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างม่ันคงในระยะยาว ควบคู่กันท้ังธุรกิจและสังคม
ซ่ึงมีการกําหนดเป็นพันธกิจของธนาคารและรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังน้ี

1. การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ (Commitment)
2. การคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
3. การกําหนดนโยบายและกระบวนการทํางานภายใน ในส่ิงท่ีร่วมกันทํา (Internal Implementation Mechanisms)
4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency)

ดีเอ็นเอสู่ความสําเร็จ Corporate Social Responsibility (CSR)

ALWAYS IMPROVING

“เรามองหาไอเดียหรือวิธีใหม่ๆ ท่ีดีกว่าอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาธนาคารของเรา เราเรียนรู้และหาทางออก
ท่ีดีกว่าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการภายใน และส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์และ
บริการในทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้าของธนาคาร”

มุ่งหน้าทิศทางเดียวกัน
ONE DIRECTION

“เราทลายกําแพงระหว่างหน่วยงาน และทํางานเป็นหน่ึงเดียวด้วยเป้าหมายเดียวกัน เราช่วยเหลือและ
ทํางานร่วมกันต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือมอบประโยชน์และคุณค่าแก่ลูกค้าร่วมกัน ภายใต้นโยบาย
เดียวกันของธนาคาร”

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ 
CUSTOMER PASSION

“เรากระตือรือร้นเรียนรู้เก่ียวกับลูกค้าของเราอย่างสม่ําเสมอ เราคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
และมอบบริการทางการเงิน พร้อมด้วยคุณค่าและจุดแข็งท่ีแตกต่าง (Value Proposition) ตรงใจลูกค้า 
เราเติมเต็มความฝัน ความสุขและความสําเร็จของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา”

ซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง
NEVER MISLEAD

“เรามีความซ่ือสัตย์และเช่ือถือได้ เราทํางานบนความถูกต้อง  ซ่ือตรงท้ังต่อลูกค้าและเพ่ือนร่วมงาน
ด้วยกัน  เราแสดงข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส เราให้คุณค่าแก่ศีลธรรมจรรยาและ
ปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ”

ธนาคารยึดหลักการสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ  
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
6 เป้าหมาย จากท้ังหมด 17 เป้าหมาย สามารถ
จําแนกแต่ละเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ี

เป้าหมายท่ี 4 
การศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

เป้าหมายท่ี 8
การจ้างงานท่ีมีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายท่ี 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมายท่ี 10 
ลดความเหล่ือมล้ํา

เป้าหมายท่ี 13
การรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายท่ี 1 
ยุติความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกพ้ืนท่ี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาอยู่เสมอ 

ENVIRONMENT
ด้านส่ิงแวดล้อม

ธนาคารให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ 
รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ พร้อมท้ังมี
ส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน และลูกค้าของธนาคารในการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการปล่อย
สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ  (Responsible Lending) ภายใต้นโยบายด้านความเส่ียง และกระบวนการ
พิจารณาสินเช่ือสําหรับธุรกิจท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน เพ่ือขยายโอกาส
ทางธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้ากลุ่มใหม่

ด้านสังคมและพนักงาน
SOCIAL AND EMPLOYEE

ธนาคารยึดถือการปฏิบัติตามพันธกิจและนโยบายการดําเนินงานเพ่ือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยความมุ่งม่ันพิจารณาการให้สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsible Lending) และเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงินท่ีม่ันคง ปลอดภัย และ
ยุติธรรม รวมท้ังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเงินให้ลูกค้าและประชาชนท่ัวไปสามารถนําไปใช้
ประกอบธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน

ขณะเดียวกันธนาคารยังดูแลพนักงานของธนาคารด้วยการกําหนดนโยบายการจ้างงาน การบริหารจัดการ
ระบบค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมจัดให้มีสภาพแวดล้อม
การทํางานท่ีดี มีอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและแนวทาง
การปฏิบัติท่ีเป็นสากล ตลอดจนดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง 
และการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร ท้ังภายในและภายนอกธนาคารให้สามารถรับรู้ ได้อย่างท่ัวถึง

ด้านธรรมาภิบาล
GOVERNANCE

ธนาคารกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ภายใต้นโยบายหลักการกํากับ
ดูแลกิจการหรือธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ซ่ึงธนาคารได้กําหนดและประกาศใช้เป็น
กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและเท่าทันความเส่ียงตลอดระยะ
เวลาการดําเนินงานท่ีผ่านมา  โดยยังส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีคํานึงถึงความเส่ียง  ความเป็นธรรม
และความโปร่งใส  พร้อมคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมและสร้างคุณค่าให้กับธนาคารได้อย่าง
เหมาะสมในระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองถึงการสนับสนุนให้เศรษฐกิจและสังคมไทยสามารถเติบโตได้
อย่างย่ังยืน

48 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



Brand DNA

แม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา  แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
ของบุคลากรท่ีมุ่งม่ันส่งต่อประสบการณ์ทางการเงิน และความทุ่มเทช่วยเหลือคนไทยทุกคนให้สามารถข้ามผ่านวิกฤตไปพร้อมกัน
ได้กลายเป็นพละกําลังสําคัญท่ีขับเคล่ือนธนาคารให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ปรัชญา “Everyone Matters ทุกคนคือคนสําคัญ”

กุญแจแห่งความสําเร็จเกิดจากความพยายามหลอมรวมวัฒนธรรมของคนในองค์กรท่ียึดม่ันต่อปรัชญาทางแบรนด์ ซ่ึงให้ความสําคัญ
กับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนให้ ได้ตามเป้าหมายสูงสุดท่ีวางไว้ ด้วยความ
เช่ือม่ันว่า การสร้างความแข็งแกร่งและย่ังยืนอย่างแท้จริงต้องเร่ิมต้ังแต่ภายในองค์กร 

ดังน้ัน ธนาคารจึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมทางแบรนด์ขององค์กร โดยการเฟ้นหา บ่มเพาะ เสริมสร้างทักษะ และค่านิยมให้บุคลากรทุกหน่วยงาน
มีวิถีการทํางานแบบเดียวกัน รวมถึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนา ควบคุม คิดค้น และนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการ ตลอดจนการให้บริการทางการเงินท่ียอดเย่ียมและโปร่งใส

นอกจากน้ี ธนาคารยังเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรธนาคาร ซ่ึงเปรียบเสมือนผู้ส่ือสารภาพลักษณ์แบรนด์ โดยตรง ผ่านทัศนคติท่ีดี
ในการส่งมอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการไปยังลูกค้า  ด้วยความพยายามเช่ือมโยงแบรนด์เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและหล่อหลอม
ให้บุคลากรทุกคนมีดีเอ็นเอเดียวกัน พร้อมท้ังส่งเสริมความเป็นหน่ึงเดียวกัน เพ่ือเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันและพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 
สู่การเป็นธนาคารท่ีมีความเช่ียวชาญทางการเงินสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริง

สําหรับแบรนด์ดีเอ็นเอท่ีทีมงานทุกคนยึดม่ันในการทํางานร่วมกัน ประกอบด้วย

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นธนาคารท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Banking) ด้วยการดําเนินกิจกรรมและโครงการภายใต้แนวคิด ESG ประกอบด้วย ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) สังคมและพนักงาน 
(Social and Employee) และธรรมาภิบาล (Governance) เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างม่ันคงในระยะยาว ควบคู่กันท้ังธุรกิจและสังคม
ซ่ึงมีการกําหนดเป็นพันธกิจของธนาคารและรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังน้ี

1. การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ (Commitment)
2. การคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
3. การกําหนดนโยบายและกระบวนการทํางานภายใน ในส่ิงท่ีร่วมกันทํา (Internal Implementation Mechanisms)
4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency)

ดีเอ็นเอสู่ความสําเร็จ Corporate Social Responsibility (CSR)

ALWAYS IMPROVING

“เรามองหาไอเดียหรือวิธีใหม่ๆ ท่ีดีกว่าอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาธนาคารของเรา เราเรียนรู้และหาทางออก
ท่ีดีกว่าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการภายใน และส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์และ
บริการในทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้าของธนาคาร”

มุ่งหน้าทิศทางเดียวกัน
ONE DIRECTION

“เราทลายกําแพงระหว่างหน่วยงาน และทํางานเป็นหน่ึงเดียวด้วยเป้าหมายเดียวกัน เราช่วยเหลือและ
ทํางานร่วมกันต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือมอบประโยชน์และคุณค่าแก่ลูกค้าร่วมกัน ภายใต้นโยบาย
เดียวกันของธนาคาร”

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ 
CUSTOMER PASSION

“เรากระตือรือร้นเรียนรู้เก่ียวกับลูกค้าของเราอย่างสม่ําเสมอ เราคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
และมอบบริการทางการเงิน พร้อมด้วยคุณค่าและจุดแข็งท่ีแตกต่าง (Value Proposition) ตรงใจลูกค้า 
เราเติมเต็มความฝัน ความสุขและความสําเร็จของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา”

ซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง
NEVER MISLEAD

“เรามีความซ่ือสัตย์และเช่ือถือได้ เราทํางานบนความถูกต้อง  ซ่ือตรงท้ังต่อลูกค้าและเพ่ือนร่วมงาน
ด้วยกัน  เราแสดงข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส เราให้คุณค่าแก่ศีลธรรมจรรยาและ
ปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ”

ธนาคารยึดหลักการสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ  
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
6 เป้าหมาย จากท้ังหมด 17 เป้าหมาย สามารถ
จําแนกแต่ละเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ี

เป้าหมายท่ี 4 
การศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

เป้าหมายท่ี 8
การจ้างงานท่ีมีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายท่ี 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมายท่ี 10 
ลดความเหล่ือมล้ํา

เป้าหมายท่ี 13
การรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายท่ี 1 
ยุติความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกพ้ืนท่ี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาอยู่เสมอ 

ENVIRONMENT
ด้านส่ิงแวดล้อม

ธนาคารให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ 
รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ พร้อมท้ังมี
ส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน และลูกค้าของธนาคารในการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการปล่อย
สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ  (Responsible Lending) ภายใต้นโยบายด้านความเส่ียง และกระบวนการ
พิจารณาสินเช่ือสําหรับธุรกิจท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน เพ่ือขยายโอกาส
ทางธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้ากลุ่มใหม่

ด้านสังคมและพนักงาน
SOCIAL AND EMPLOYEE

ธนาคารยึดถือการปฏิบัติตามพันธกิจและนโยบายการดําเนินงานเพ่ือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยความมุ่งม่ันพิจารณาการให้สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsible Lending) และเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงินท่ีม่ันคง ปลอดภัย และ
ยุติธรรม รวมท้ังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเงินให้ลูกค้าและประชาชนท่ัวไปสามารถนําไปใช้
ประกอบธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน

ขณะเดียวกันธนาคารยังดูแลพนักงานของธนาคารด้วยการกําหนดนโยบายการจ้างงาน การบริหารจัดการ
ระบบค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมจัดให้มีสภาพแวดล้อม
การทํางานท่ีดี มีอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและแนวทาง
การปฏิบัติท่ีเป็นสากล ตลอดจนดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง 
และการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร ท้ังภายในและภายนอกธนาคารให้สามารถรับรู้ ได้อย่างท่ัวถึง

ด้านธรรมาภิบาล
GOVERNANCE

ธนาคารกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ภายใต้นโยบายหลักการกํากับ
ดูแลกิจการหรือธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ซ่ึงธนาคารได้กําหนดและประกาศใช้เป็น
กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและเท่าทันความเส่ียงตลอดระยะ
เวลาการดําเนินงานท่ีผ่านมา  โดยยังส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีคํานึงถึงความเส่ียง  ความเป็นธรรม
และความโปร่งใส  พร้อมคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมและสร้างคุณค่าให้กับธนาคารได้อย่าง
เหมาะสมในระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองถึงการสนับสนุนให้เศรษฐกิจและสังคมไทยสามารถเติบโตได้
อย่างย่ังยืน

49รายงานประจ� าปี 2564



ในปี 2564 ธนาคารได้ดําเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยการประสานความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
และมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ในการร่วมกันพัฒนาและรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ฝึกอบรม เพ่ือส่งต่อความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ภายใต้ช่ือโครงการ
“ตังค์ โต Know-how” (Financial Literacy)

สําหรับเน้ือหาหลักสูตรในโครงการ “ตังค์ โต Know-how” มุ่งเน้นด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจพ้ืนฐาน
โลกการเงินยุคใหม่ (Digital Banking) การสร้างช่องทางจําหน่ายและกระตุ้นการขาย การจัดการการเงินข้ันพ้ืนฐาน
การทําบัญชีรายรับรายจ่าย การเตรียมขอสินเช่ือ หรือการจัดการทุนและกําไรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรู้
พ้ืนฐานทางการเงิน ซ่ึงเป็นอาวุธสําคัญท่ีผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า สามารถนําไปปรับใช้และ
ก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ ได้ 

นอกจากน้ี ผู้เข้าอบรมยังสามารถทราบถึงศักยภาพของตนเองและความเป็นไปได้ในธุรกิจ ท้ังยังได้รับความรู้นําไป
ปรับใช้เพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจ การแก้ปัญหา และการต่อยอดสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างย่ังยืน
ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้รับยังครอบคลุมถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ีมีความพร้อมในการเติบโตทางธุรกิจสู่ผู้ประกอบการ
ระดับไมโครเอสเอ็มอีในอนาคต และกลุ่มมนุษย์เงินเดือนท่ีสามารถเรียนรู้เร่ืองการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพ่ือสร้าง
ความม่ันคงและม่ังค่ัง รวมถึงเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร
การฝึกอบรมโครงการด้วย

ภายใต้ความมุ่งม่ันสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติและสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ธนาคารได้ดําเนินการ
กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงโครงการท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม พนักงาน และธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือก้าวสู่การเป็นธนาคารท่ีย่ังยืน (Sustainable Banking) ดังน้ี

การดําเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ “ตังค์โต Know-how”

ธนาคารเล็งเห็นความสําคัญในการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ
พ่อค้าแม่ค้า ซ่ึงเป็นฐานรากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและลูกค้าหลักของธนาคาร ด้วยการริเร่ิม
โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร นับต้ังแต่ปี 2560 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพธุรกิจควบคู่กับคุณภาพชีวิต
ของลูกค้ากลุ่มไมโครไฟแนนซ์และครอบครัวให้ดีข้ึน  พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ
ในด้านการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง 

ขณะเดียวกันธนาคารยังมุ่งม่ันสนับสนุนและเติมเต็มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเฉพาะความรู้ด้านการบริหารหน้ี วินัยการออม การเตรียมความพร้อมในยุคสังคมไร้เงินสด รวมถึงการให้ความรู้
และพัฒนาทักษะด้านการประกอบการอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการดํารงชีพของผู้ประกอบการ
รายย่อย ซ่ึงผลจากโครงการฝึกอบรมยังช่วยลดปัญหาการเกิดหน้ีครัวเรือน และรักษาระดับหน้ีเสียไม่ให้เกิดข้ึน 
เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสู่รากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างม่ันคงและ
แข็งแกร่ง

50 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



ในปี 2564 ธนาคารได้ดําเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยการประสานความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
และมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ในการร่วมกันพัฒนาและรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ฝึกอบรม เพ่ือส่งต่อความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ภายใต้ช่ือโครงการ
“ตังค์ โต Know-how” (Financial Literacy)

สําหรับเน้ือหาหลักสูตรในโครงการ “ตังค์ โต Know-how” มุ่งเน้นด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจพ้ืนฐาน
โลกการเงินยุคใหม่ (Digital Banking) การสร้างช่องทางจําหน่ายและกระตุ้นการขาย การจัดการการเงินข้ันพ้ืนฐาน
การทําบัญชีรายรับรายจ่าย การเตรียมขอสินเช่ือ หรือการจัดการทุนและกําไรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรู้
พ้ืนฐานทางการเงิน ซ่ึงเป็นอาวุธสําคัญท่ีผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า สามารถนําไปปรับใช้และ
ก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ ได้ 

นอกจากน้ี ผู้เข้าอบรมยังสามารถทราบถึงศักยภาพของตนเองและความเป็นไปได้ในธุรกิจ ท้ังยังได้รับความรู้นําไป
ปรับใช้เพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจ การแก้ปัญหา และการต่อยอดสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างย่ังยืน
ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้รับยังครอบคลุมถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ีมีความพร้อมในการเติบโตทางธุรกิจสู่ผู้ประกอบการ
ระดับไมโครเอสเอ็มอีในอนาคต และกลุ่มมนุษย์เงินเดือนท่ีสามารถเรียนรู้เร่ืองการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพ่ือสร้าง
ความม่ันคงและม่ังค่ัง รวมถึงเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร
การฝึกอบรมโครงการด้วย

ภายใต้ความมุ่งม่ันสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติและสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ธนาคารได้ดําเนินการ
กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงโครงการท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม พนักงาน และธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือก้าวสู่การเป็นธนาคารท่ีย่ังยืน (Sustainable Banking) ดังน้ี

การดําเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ “ตังค์โต Know-how”

ธนาคารเล็งเห็นความสําคัญในการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ
พ่อค้าแม่ค้า ซ่ึงเป็นฐานรากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและลูกค้าหลักของธนาคาร ด้วยการริเร่ิม
โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร นับต้ังแต่ปี 2560 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพธุรกิจควบคู่กับคุณภาพชีวิต
ของลูกค้ากลุ่มไมโครไฟแนนซ์และครอบครัวให้ดีข้ึน  พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ
ในด้านการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง 

ขณะเดียวกันธนาคารยังมุ่งม่ันสนับสนุนและเติมเต็มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเฉพาะความรู้ด้านการบริหารหน้ี วินัยการออม การเตรียมความพร้อมในยุคสังคมไร้เงินสด รวมถึงการให้ความรู้
และพัฒนาทักษะด้านการประกอบการอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการดํารงชีพของผู้ประกอบการ
รายย่อย ซ่ึงผลจากโครงการฝึกอบรมยังช่วยลดปัญหาการเกิดหน้ีครัวเรือน และรักษาระดับหน้ีเสียไม่ให้เกิดข้ึน 
เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสู่รากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างม่ันคงและ
แข็งแกร่ง

51รายงานประจ� าปี 2564



จากนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกัน ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย ได้ประสานความร่วมมือมายัง
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองการจัดการการเงิน 
ส่งเสริมการออม สร้างความตระหนักรู้เร่ืองวินัยการออม การบริหารจัดการหน้ี และการส่งเสริมการสร้างอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมรายได้ ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้และวินัยทางการเงิน ซ่ึงเป็นกุญแจสําคัญในการสร้าง
การเติบโตทางธุรกิจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างย่ังยืน

สําหรับในช่วงท่ีผ่านมาธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี

- เสวนาและออกบูธนิทรรศการในงาน “ครบรอบ 47 ปี กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

- จัดอบรมความรู้ทางการเงินกับกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.กําแพงเพชร

- จัดอบรมความรู้ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจาก 18 จังหวัด ภายใต้
 สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

- จัดอบรมความรู้ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ แก่เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอ คณะกรรมการศูนย์จัดการ 
 กองทุน ชุมชนต้นแบบ และเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) จาก 49 จังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 พัฒนา ศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหน้ี “สํานึกดี แผนดี บริหารหน้ีได้”

- ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดอบรมหลักสูตร Train the Trainer (Financial Literacy) เพ่ิมทักษะความรู้ 
 ทางการ เงิน และการเป็นวิทยากรมืออาชีพ แก่บุคลากรสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนา 
  ชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสู่ชุมชน

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ในภูมิภาคตามแผน 
  ยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ในหลักสูตรการจัดการการเงิน และหลักสูตร Train the Trainer
 เพ่ิมศักยภาพผู้นําชุมชนให้เป็นผู้ขับเคล่ือนความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน

1. โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเร่ืองเงิน”

ในฐานะสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย  ธนาคารไทยเครดิตส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมเป็น  The Trainer  ในโครงการ 
“คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเร่ืองเงิน”  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้กับนิสิต  นักศึกษาท่ัวประเทศ  ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน

2. โครงการ “ไปรษณีย์ reBOX”

ธนาคารไทยเครดิตร่วมรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม โดยบริจาคกล่องกระดาษและซองเอกสารไม่ใช้แล้วให้กับบริษัทไปรษณีย์ ไทย
เพ่ือนําไปผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์บรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ” ให้ โรงพยาบาลท่ัวประเทศ

3. กิจกรรมบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ธนาคารไทยเครดิตส่งเสริมการศึกษา บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จํานวน 20 เคร่ือง ให้แก่กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน เพ่ือมอบให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ียังขาดแคลน นําไปเป็นส่ือการสอน

โครงการอื่นๆ ที่ธนาคารให้การสนับสนุน

MILESTONES
โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร สู่โครงการ “ตังค์โต Know-how”

จุดเร่ิมต้นโครงการจัดอบรมการบริหารการเงินเบ้ืองต้น 
ได้แก่ การสร้างวินัยทางการเงิน การทําบัญชีเบ้ืองต้น
และการออมเงิน จัดอบรม 6 คร้ัง ใน 6 จังหวัดท่ัวประเทศ 

2560
ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

443 คน

2563

2562
ธนาคารเร่ิมต้นการจัดอบรมในสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย
เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม
ได้อย่างท่ัวถึง พร้อมเพ่ิมเร่ืองการค้าขายออนไลน์ จัดอบรม 
350 คร้ัง ใน 73 จังหวัดท่ัวประเทศ

ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

7,487 คน

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรเพ่ิมเติมความรู้ด้านการทํา
ธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคและเทรนด์
เทคโนโลยี เช่น การรับชําระเงินด้วย QR Code การใช้บริการ
พร้อมเพย์ จัดอบรม 12 คร้ัง ใน 11 จังหวัดท่ัวประเทศ 

2561

ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

1,432 คน

ธนาคารให้ความสําคัญกับการอบรมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจแบบเจาะลึก เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือ
สังคมไร้เงินสด และการค้าขายในยุคดิสรัปชัน เช่น การรับ-
จ่ายเงินด้วยแอปพลิเคชัน ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท จัดอบรม
1,068 คร้ัง ใน 73 จังหวัดท่ัวประเทศ

ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

31,010 คน

2564

ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

25,482 คน

ธนาคารต่อยอดหลักสูตรฝึกอบรมจากโครงการพ่อค้าแม่ค้า
พากเพียร  เป็นโครงการใหม่ช่ือ “ตังค์ โต Know-how”
ซ่ึง ร่วม พั ฒนาและ รับรอง ม าต รฐานหลั กสูตรโด ย
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และได้รับความ
ไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชน  จัดอบรมแก่ประชาชน
และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท่ัวประเทศ โดยจาก
โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร จวบจนถึงโครงการ
ตังค์ โต Know-how มีจํานวนผู้เข้าอบรมรวมท้ังส้ิน
65,854 คน

by

52 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



จากนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกัน ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย ได้ประสานความร่วมมือมายัง
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองการจัดการการเงิน 
ส่งเสริมการออม สร้างความตระหนักรู้เร่ืองวินัยการออม การบริหารจัดการหน้ี และการส่งเสริมการสร้างอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมรายได้ ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้และวินัยทางการเงิน ซ่ึงเป็นกุญแจสําคัญในการสร้าง
การเติบโตทางธุรกิจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างย่ังยืน

สําหรับในช่วงท่ีผ่านมาธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี

- เสวนาและออกบูธนิทรรศการในงาน “ครบรอบ 47 ปี กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

- จัดอบรมความรู้ทางการเงินกับกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.กําแพงเพชร

- จัดอบรมความรู้ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจาก 18 จังหวัด ภายใต้
 สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

- จัดอบรมความรู้ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ แก่เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอ คณะกรรมการศูนย์จัดการ 
 กองทุน ชุมชนต้นแบบ และเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) จาก 49 จังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 พัฒนา ศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหน้ี “สํานึกดี แผนดี บริหารหน้ีได้”

- ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดอบรมหลักสูตร Train the Trainer (Financial Literacy) เพ่ิมทักษะความรู้ 
 ทางการ เงิน และการเป็นวิทยากรมืออาชีพ แก่บุคลากรสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนา 
  ชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสู่ชุมชน

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ในภูมิภาคตามแผน 
  ยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ในหลักสูตรการจัดการการเงิน และหลักสูตร Train the Trainer
 เพ่ิมศักยภาพผู้นําชุมชนให้เป็นผู้ขับเคล่ือนความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน

1. โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเร่ืองเงิน”

ในฐานะสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย  ธนาคารไทยเครดิตส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมเป็น  The Trainer  ในโครงการ 
“คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเร่ืองเงิน”  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้กับนิสิต  นักศึกษาท่ัวประเทศ  ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน

2. โครงการ “ไปรษณีย์ reBOX”

ธนาคารไทยเครดิตร่วมรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม โดยบริจาคกล่องกระดาษและซองเอกสารไม่ใช้แล้วให้กับบริษัทไปรษณีย์ ไทย
เพ่ือนําไปผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์บรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ” ให้ โรงพยาบาลท่ัวประเทศ

3. กิจกรรมบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ธนาคารไทยเครดิตส่งเสริมการศึกษา บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จํานวน 20 เคร่ือง ให้แก่กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน เพ่ือมอบให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ียังขาดแคลน นําไปเป็นส่ือการสอน

โครงการอื่นๆ ที่ธนาคารให้การสนับสนุน

MILESTONES
โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร สู่โครงการ “ตังค์โต Know-how”

จุดเร่ิมต้นโครงการจัดอบรมการบริหารการเงินเบ้ืองต้น 
ได้แก่ การสร้างวินัยทางการเงิน การทําบัญชีเบ้ืองต้น
และการออมเงิน จัดอบรม 6 คร้ัง ใน 6 จังหวัดท่ัวประเทศ 

2560
ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

443 คน

2563

2562
ธนาคารเร่ิมต้นการจัดอบรมในสาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย
เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม
ได้อย่างท่ัวถึง พร้อมเพ่ิมเร่ืองการค้าขายออนไลน์ จัดอบรม 
350 คร้ัง ใน 73 จังหวัดท่ัวประเทศ

ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

7,487 คน

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรเพ่ิมเติมความรู้ด้านการทํา
ธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคและเทรนด์
เทคโนโลยี เช่น การรับชําระเงินด้วย QR Code การใช้บริการ
พร้อมเพย์ จัดอบรม 12 คร้ัง ใน 11 จังหวัดท่ัวประเทศ 

2561

ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

1,432 คน

ธนาคารให้ความสําคัญกับการอบรมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจแบบเจาะลึก เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือ
สังคมไร้เงินสด และการค้าขายในยุคดิสรัปชัน เช่น การรับ-
จ่ายเงินด้วยแอปพลิเคชัน ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท จัดอบรม
1,068 คร้ัง ใน 73 จังหวัดท่ัวประเทศ

ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

31,010 คน

2564

ผู้เข้าอบรม
ตลอดท้ังปี

25,482 คน

ธนาคารต่อยอดหลักสูตรฝึกอบรมจากโครงการพ่อค้าแม่ค้า
พากเพียร  เป็นโครงการใหม่ช่ือ “ตังค์ โต Know-how”
ซ่ึง ร่ว มพั ฒ นาแ ล ะ รับรอ งมาตรฐ าน ห ลั กสูตรโดย
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และได้รับความ
ไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชน  จัดอบรมแก่ประชาชน
และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท่ัวประเทศ โดยจาก
โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร จวบจนถึงโครงการ
ตังค์ โต Know-how มีจํานวนผู้เข้าอบรมรวมท้ังส้ิน
65,854 คน

by

53รายงานประจ� าปี 2564



เศรษฐกิจไทยปี 2564 และแนวโน้มปี 2565

เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการลดลงร้อยละ 6.1 
ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าท่ีคาดและมีการฟ้ืนตัวอย่างไม่สม�่ าเสมอ สาเหตุส� าคัญ
มาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีเร่ิมทวีความรุนแรงนับต้ังแต่เดือนเมษายน 2564 ท�าให้
มีการด�าเนินการตามมาตรการกักกันท่ีเข้มงวดในหลายพ้ืนท่ีและมีการจ�ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้จ่าย 
ภายในประเทศยังมีข้อจ�ากัดในการฟ้ืนตัว เน่ืองจากการระบาดเป็นเวลานานและรุนแรงข้ึน การท่องเท่ียวซ่ึงเป็น
ส่วนส� าคัญต่อ GDP ของประเทศไทยได้หดตัวอย่างมาก ในทางตรงกันข้ามการส่งออกสินค้ามีการเติบโต 
เป็นอัตราเลขสองหลักและแซงหน้าระดับก่อนการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ท่ัวโลก อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปคาดว่าจะอยู่ใกล้กับขอบล่างของเป้าหมายซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของอุปสงค์
โดยท่ัวไป อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ และความคืบหน้าในการกระจาย
วัคซีนอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนส� าคัญท่ีช่วยให้เศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟ้ืนตัวข้ึน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะเติบโตในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 ฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนต่อเน่ืองจาก 
ฐานการขยายตัวท่ีอยู่ในเกณฑ์ต�่าในปี 2564 โดยมีแรงสนับสนุนท่ีส� าคัญจากการปรับตัวดีข้ึนของอุปสงค์ภายใน
ประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคล่ีคลายและการกระจายวัคซีนครอบคลุมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
ประกอบกับแนวโน้มการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียวจากการผ่อนคลายมาตรการเพ่ือเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ  
อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจ�ากัดและปัจจัยเส่ียงอันเป็นผลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ท่ีอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในปี 2565 ให้ขยายตัวได้ต�่ากว่าท่ีคาดไว้

ภาพรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไทยตลอดปี 2564 ท่ีผ่านมาน้ี มีสัญญาณการฟ้ืนตัวท่ีดีข้ึนต่อเน่ืองจากการปรับลด 
การต้ังส� ารองตามสถานการณ์ความเส่ียงภายในประเทศท่ีดีข้ึน ภาพรวมสินเช่ือและเงินฝากของระบบธนาคาร
พาณิชย์ปี 2564 คาดว่ายังคงขยายตัวได้ต่อเน่ือง โดยคาดว่าระดับคุณภาพสินเช่ือจะปรับตัวด้อยลงเล็กน้อย 
ท้ังน้ี กลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้บริหารจัดการธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับความไม่แน่นอน 
ของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเสถียรภาพ สะท้อนจาก 
เงินกองทุน เงินส� ารอง และสภาพคล่องท่ีมีอยู่ในระดับสูง สามารถสนับสนุนการฟ้ืนตัวของภาคเศรษฐกิจต่อไปได้

ท่ีมา: ส� ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564

คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์
ของฝ่�ยจัดก�ร

54 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2564 - 25651/

ข้อมูลจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564 ปี 2565

ณ 16 ส.ค. 64 ณ 15 พ.ย. 64 ณ 15 พ.ย. 64

GDP (ณ รำคำประจ�ำปี: พันล้ำนบำท) 16,898.1 15,698.3 16,169.2 16,200.6 17,026.9

รำยได้ต่อหัว (บำทต่อคนต่อปี) 243,787.1 225,845.7 232,024.0 232,474.5 243,761.4

GDP (ณ รำคำประจ�ำปี: พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 544.1 501.6 508.5 507.9 523.9

รำยได้ต่อหัว (ดอลลำร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 7,850.4 7,216.6 7,296.4 7,287.6 7,500.4

อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP (CVM, %) 2.3 -6.1 0.7-1.2 1.2 3.5-4.5

กำรลงทุนรวม (CVM, %)2/ 2.0 -4.8 5.4 4.4 4.3

ภำคเอกชน (CVM, %) 2.7 -8.4 4.7 4.3 4.2

ภำครัฐ (CVM, %) 0.1 5.7 8.7 4.8 4.6

กำรบริโภคภำคเอกชน (CVM, %) 4.0 -1.0 1.1 1.2 4.3

กำรอุปโภคภำครัฐบำล (CVM, %) 1.7 0.9 4.3 2.3 0.3

ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร (ปริมำณ, %) -3.0 -19.4 9.6 10.0 9.0

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ (พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 242.7 227.0 263.7 265.2 278.1

อัตรำกำรขยำยตัว (มูลค่ำ, %)3/ -3.3 -6.5 16.3 16.8 4.9

อัตรำกำรขยำยตัว (ปริมำณ, %)3/ -3.7 -5.8 13.3 13.3 4.4

ปริมำณกำรน�ำเข้ำสินค้ำและบริกำร (ปริมำณ, %) -5.2 -13.3 15.8 17.4 4.3

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำ (พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 216.0 186.1 224.5 229.3 242.4

อัตรำกำรขยำยตัว (มูลค่ำ, %)3/ -5.6 -13.8 20.1 23.2 5.7

อัตรำกำรขยำยตัว (ปริมำณ, %)3/ -5.8 -10.5 15.6 18.2 4.7

ดุลกำรค้ำ (พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 26.7 40.9 39.2 35.9 35.7

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 38.0 20.3 -10.3 -12.7 5.4

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 7.0 4.0 -2.0 -2.5 1.0

เงินเฟ้อ (%)

ดัชนีรำคำผู้บริโภค 0.7 -0.8 1.0-1.5 1.2 0.9-1.9

GDP Deflator 0.9 -1.1 1.8-2.3 2.0 0.6-1.6

ท่ีมา:  ส� ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564

หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลท่ีค�ำนวณบนฐำนบัญชีประชำชำติอนุกรมใหม่ ซ่ึง สศช. เผยแพร่ทำง www.nesdc.go.th
  2/ กำรลงทุนรวม หมำยถึง กำรสะสมทุนถำวรเบ้ืองต้น
  3/ ตัวเลขกำรส่งออกและกำรน�ำเข้ำตำมฐำนของธนำคำรแห่งประเทศไทย
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2564
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ท่ีรุนแรง 
ท�าให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีมีความเข้มงวด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศปรับตัวลดลง โดยเฉพาะภาคบริการ และการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยเร่ิมปรับตัวดีข้ึน 
ในไตรมาสสุดท้ายของปี จากการเร่งกระจายวัคซีน การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด และมาตรการ
การช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ ธนาคารมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังคงด�าเนินมาตรการช่วยเหลือ 
ลูกค้าในเชิงรุก เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ท่ียืดเย้ือ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
ฟ้ืนตัวได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน

ในปี 2564 ธนาคารมีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ�านวน 1,935 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.9 หรือจ�านวน  
562 ล้านบาท จากปี 2563 เป็นผลมาจากการเติบโตของสินเช่ือหลักและจากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยเงินให้สินเช่ือของธนาคาร ณ ส้ินปี 2564 มียอดคงค้างจ�านวน 98,183 ล้านบาท ขยายตัว 
ร้อยละ 42.5 จากปี 2563

งบก�าไรขาดทุน งบการเงินรวม

หน่วย: ล้ำนบำท 2564 2563 เปล่ียนแปลง %

รำยได้ดอกเบ้ีย 9,861 7,481 31.8%

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ีย 1,307 1,110 17.7%

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 8,554 6,371 34.3%

รำยได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 188 211 -10.9%

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 8,742 6,582 32.8%

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอ่ืนๆ 3,698 3,287 12.5%

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 2,611 1,730 50.9%

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 2,433 1,565 55.5%

ภำษีเงินได้ 498 192 159.4%

ก�าไรส� าหรับปี 1,935 1,373 40.9%
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รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ งบการเงินรวม

หน่วย: ล้ำนบำท 2564 2563 เปล่ียนแปลง %

รายได้ดอกเบ้ีย 9,861 7,481 31.8%

- เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 9,807 7,422 32.1%

- รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 39 36 8.3%

- เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 15 23 -34.8%

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 1,307 1,110 17.7%

- เงินรับฝำก 1,063 964 10.3%

- เงินน�ำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำกและ ธปท. 191 139 37.4%

- อ่ืนๆ 53 7 657.1%

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 8,554 6,371 34.3%

ส� าหรับปี 2564 ธนาคารมีรายได้ดอกเบ้ียสุทธิท้ังส้ิน 8,554 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.3 จากจ�านวน 6,371 
ล้านบาท ในปี 2563 สอดคล้องกับการเติบโตของเงินให้สินเช่ือท่ีร้อยละ 42.5 จากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอ่ืนๆ งบการเงินรวม

หน่วย: ล้ำนบำท 2564 2563 เปล่ียนแปลง %

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน 2,592 2,273 14.0%

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 15 11 36.4%

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรและอุปกรณ์ 520 493 5.5%

ค่ำภำษีอำกร 304 218 39.4%

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 267 292 -8.6%

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอ่ืนๆ 3,698 3,287 12.5%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (%) 42.3% 49.9%

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.5 จากปีก่อน เป็นจ�านวน 3,698 ล้านบาท ในปี 2564 จากจ�านวน 
3,287 ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.0 จากปีก่อน 
ธนาคารมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost-to-Income Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 42.3 ปรับตัวดีข้ึนจากปีก่อนหน้า 
ท่ีร้อยละ 49.9 จากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน งบการเงินรวม

หน่วย: ล้ำนบำท 2564 2563 เปล่ียนแปลง %

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 2,611 1,730 50.9%

รวม 2,611 1,730 50.9%

ธนาคารมีการต้ังผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจ�านวน 2,611 ล้านบาท ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
จ�านวน 881 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.9 ซ่ึงเป็นส� ารองตามนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างระมัดระวัง และมี
อัตราส่วนค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio)  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สูงข้ึนมาอยู่ท่ีระดับร้อยละ 199.8 เม่ือเทียบกับปี 2563 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 188.8 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส� าหรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม

หน่วย: ล้ำนบำท 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 เปล่ียนแปลง %

เงินสดและรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 11,413 8,042 41.9%

เงินลงทุนสุทธิ 5,696 3,463 64.5%

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้ำงรับสุทธิ 95,513 66,823 42.9%

ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 342 157 117.8%

อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ 1,221 1,126 8.4%

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 336 260 29.2%

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 812 707 14.9%

รวมสินทรัพย์ 115,333 80,578 43.1%

เงินรับฝำก 88,515 64,510 37.2%

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 12,738 5,676 124.4%

ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 870 - n/a

หน้ีสินอ่ืน 2,747 2,152 27.6%

รวมหน้ีสิน 104,870 72,338 45.0%

ทุนท่ีออกและช�ำระแล้ว 5,000 5,000 0.0%

อ่ืนๆ 325 38 755.3%

ก�ำไรสะสม 5,138 3,202 60.5%

รวมส่วนของเจ้าของ 10,463 8,240 27.0%

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 115,333 80,578 43.1%
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 115,333 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 34,755 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 43.1 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินดังน้ี

เงินให้สินเช่ือ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมียอดเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 95,513 ล้านบาท  
เพ่ิมข้ึน 28,690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.9 จากจ�านวน 66,823 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2563 อันเป็นผลมาจาก
การเติบโตของสินเช่ือไมโครเอสเอ็มอี สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ และสินเช่ือบ้านแลกเงิน

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีหน้ีสินรวมจ�านวน 104,870 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 72,338 ล้านบาท ในปี 
2563 จ�านวน 32,532 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.0 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนจากเงินรับฝากและรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 24,005 ล้านบาท และ 7,062 ล้านบาท ตามล�าดับ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีส่วนของเจ้าของจ�านวน 10,463 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 8,240 ล้านบาท  
ในปี 2563 จ�านวน 2,223 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.0 จากก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงานในปี 2564 

มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ ส้ินปี 2564 คิดเป็น 20.93 บาทต่อหุ้น (จ�านวนหุ้นสามัญ ณ ส้ินปี 2564 มีจ�านวน 
500 ล้านหุ้น) เพ่ิมข้ึนจาก 16.48 บาทต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2563

เงินรับฝาก
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินรับฝากจ�านวน 88,515 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 37.2 จากปี 
2563

เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย
เงินกองทุนตามกฎหมายท้ังส้ิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 13.32 ของสินทรัพย์เส่ียง ซ่ึงเป็นส่วนของ 
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ร้อยละ 12.27 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ร้อยละ 1.05

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธนาคารมีสินเช่ือด้อยคุณภาพอยู่ท่ีร้อยละ 2.86 ของสินเช่ือรวม ณ ส้ินปี 2564 เทียบกับร้อยละ 2.73 ณ ส้ินปี 
2563 อัตราส่วนค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพส� าหรับปี 2564 
เป็นจ�านวนร้อยละ 199.8 เทียบกับร้อยละ 188.8 ณ ส้ินปี 2563
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1. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเน่ืองในปีท่ีผ่านมา  
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีเข้มงวด ส่งผลให้เคร่ืองช้ีการบริโภคภาคเอกชนท่ีขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว
ลดลงจากไตรมาสก่อนตามก�าลังซ้ือท่ีอ่อนแอลง แม้จะมีมาตรการภาครัฐช่วยพยุงก�าลังซ้ือ เช่นเดียวกับการส่งออก 
สินค้าท่ีลดลงจากการแพร่ระบาดในต่างประเทศท่ีรุนแรงข้ึน ท�าให้อุปสงค์ประเทศคู่ค้าชะลอตัว รวมถึงเคร่ืองช้ี
การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมซ่ึงลดลงตามภาวะอุปสงค์ และการผลิตบางส่วนยังได้รับ
ผลกระทบจากปัญหา Supply Disruption

ขณะท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต�่าสุดแล้วในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 และเข้าสู่
ช่วงฟ้ืนตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและการเปิดประเทศ รวมท้ังการเร่งกระจายวัคซีน 
ส่งผลให้ความเส่ียงทางเศรษฐกิจลดลง โดยประมาณการเติบโตของ GDP ในปี 2564 และปี 2565 อยู่ท่ีร้อยละ 
0.7 และร้อยละ 3.9 ตามล�าดับ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการฟ้ืนตัวของประเทศยังคงเปราะบางและมีความไม่แน่นอน โดยต้องติดตามพัฒนาการ
ของการแพร่ระบาดหลังการเปิดประเทศ และความต่อเน่ืองของแรงสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการส่งผ่าน
ต้นทุนท่ีสูงข้ึนจากราคาพลังงานโลก ซ่ึงจะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป ส่วนของสภาพคล่อง
ในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูง แต่ความเส่ียงด้านเครดิตยังเป็นอุปสรรคต่อการกระจายตัวของสินเช่ือ โดยเฉพาะ 
ส� าหรับธุรกิจ SMEs และภาคครัวเรือน ซ่ึงมาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟูสามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้บางส่วน

ดังน้ัน ธนาคารจึงมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือใหม่มากข้ึน และได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ทุกกลุ่ม ผ่านการพักช�าระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ีย การขยายเวลาผ่อนช� าระ เพ่ือลดปัญหาหน้ีเสียในอนาคต  
ซ่ึงธนาคารได้ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด แม้จะส้ินสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย แต่ธนาคารยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าเฉพาะรายในกลุ่มท่ียังต้องเผชิญปัญหา เช่น ธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เป็นต้น

นอกจากน้ัน ธนาคารยังได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเช่ือ SME กล้าให้” ซ่ึงเป็นสินเช่ือธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการไมโคร
เอสเอ็มอี ช่วยลูกค้าฟ้ืนฟูธุรกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับ 
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของธนาคารในการเป็น Micro Finance Bank ในประเทศไทย จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 
เพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย

ขณะเดียวกันธนาคารยังให้ความส� าคัญในด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วนของการสนับสนุน หรือ 2nd Line of 
Defense โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงสร้างในการควบคุมคุณภาพสินเช่ือ ท้ังในส่วนของการปรับปรุงนโยบายสินเช่ือ 
(Underwriting Policy) โครงสร้างการติดตามหน้ี (Collection) และความเส่ียงในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Resilience Framework) ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

ส�าหรับแผนการก�ากับดูแลความเส่ียงของธนาคารยังคงมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหาร
ความเส่ียงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมท้ังตอบสนองต่อความท้าทายด้านคุณภาพสินเช่ือ  
ความพร้อมการต้ังส� ารองตามมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ TFRS9 และแผนธุรกิจ ด้วยการก�าหนดกลยุทธ์การ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดรูปแบบองค์กรภายในกลุ่มงานบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงทุกด้าน  
ผ่านคณะกรรมการก�ากับความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
และมีระบบการรายงานติดตามความเส่ียง เคร่ืองมือจัดการ ตลอดจนกระบวนการเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
และปัจจัยคว�มเสี่ยง
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ระบบการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกระบวนการส� าคัญ 4 ประการ ดังน้ี
1. การระบุความเส่ียง (Risk Identification) ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจของธนาคารมีความเส่ียงหลักส�าคัญ 
 ท่ีสามารถจ�าแนกได้ 8 ประเภท คือ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 ความเส่ียงด้านราคา ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ 
 ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ และความเส่ียงด้าน 
 ความปลอดภัยทางไซเบอร์
2. การวัดความเส่ียง (Risk Measurement) วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้วัดความเส่ียง ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิง 
 ปริมาณท่ีสอดคล้องเหมาะสม
3. การติดตามและควบคุมความเส่ียง (Risk Monitoring and Control) ธนาคารควบคุมความเส่ียงด้วยการ 
 ก�าหนดความสามารถในการรับความเส่ียง (Risk Tolerance) ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
 ธนาคาร รวมถึงการก�าหนด Trigger เม่ือถึงระดับความเส่ียงท่ีใกล้ถึงเพดานความเส่ียง เพ่ือวัตถุประสงค์ 
 ในการก�าหนดมาตรการลดความเส่ียง
4. การรายงานความเส่ียง (Risk Reporting) การรายงานความเส่ียงจ�าเป็นต้องมีความสม�่าเสมอในการรายงาน  
 และมีรูปแบบท่ีผู้อ่านสามารถเข้าใจและน�าไปต่อยอดได้ง่าย ธนาคารมีการรายงานความเส่ียงในรูปแบบ  
 Dashboard ท้ังในระดับปฏิบัติการท่ีมีรายละเอียดในทุกมิติ และระดับผู้บริหารท่ีมีการสรุปประเด็นท่ีครอบคลุม 
 ทุกด้าน

2. โครงสร้างการก�ากับดูแลบริหารความเส่ียง

หลักการส� าคัญท่ีธนาคารใช้ในการบริหารความเส่ียง คือ การจัดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างคณะกรรมการ 
ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท�างานและเอ้ือต่อการบริหารความเส่ียง  
ภายใต้เป้าหมายการขับเคล่ือนให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเน่ือง และสร้างผลตอบแทนอย่างม่ันคงในระยะยาว  
โดยก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังน้ี

คณะกรรมการธนาคาร
ท�าหน้าท่ีพิจารณาอนุมัตินโยบาย กรอบการด�าเนินการ และมาตรฐานด้านการบริหารความเส่ียงทุกประเภท 
ของธนาคาร พร้อมก�าหนดกรอบความเส่ียง ขอบเขตความเส่ียง ตลอดจนดูแลให้มีระบบและกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

คณะกรรมการก�ากับความเส่ียง
ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกับกรอบการก�ากับดูแลความเส่ียงของธนาคาร รวบรวมรายงาน
ฐานะความเส่ียง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ภายใต้ระดับ 
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ พร้อมท้ังทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร 
ความเส่ียงโดยรวม ตลอดจนการบริหารความเส่ียงของธนาคารครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท รวมถึงความเส่ียง 
ท่ีเกิดข้ึนใหม่

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ท�าหน้าท่ีดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร ทบทวนนโยบายและ
ระบบบริหารความเส่ียงให้เพียงพอ ตลอดจนวางกรอบการด�าเนินการในการระบุ ประเมิน ดูแล และติดตามระดับ
ความเส่ียงของธนาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีหน้าท่ีดูแลและติดตามหน่วยงานภายในท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  
ด�าเนินการทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างน้อยปีละคร้ัง พร้อมเสนอแนะและแสดงความเห็น เพ่ือให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัตินโยบายเหล่าน้ันในล�าดับต่อไป

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยังมีหน้าท่ีในการดูแลติดตามการด�าเนินการของคณะกรรมการ 
ชุดย่อย ซ่ึงอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เช่น คณะกรรมการสินเช่ือ คณะกรรมการ
หลักประกัน เป็นต้น
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คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน
ท�าหน้าท่ีในการบริหารความเส่ียงจากความเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และ
จัดการสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุด รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการดูแลความเส่ียงเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับราคา ผ่านอนุกรรมการ
ด้านราคา

คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าท่ีสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเส่ียง ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบ 
ภายใน กระบวนการด�าเนินงานและระบบรายงานทางการเงิน เพ่ือให้ ได้ตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน

คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินงานและบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน กฎเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยอ�านาจอนุมัติท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร อาทิ อ� านาจการอนุมัติค่าใช้จ่าย  
อ� านาจตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของธนาคาร โดยคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารยังมีหน้าท่ีเสนอแนะและ 
ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

3. การบริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียงท่ีส� าคัญ

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก� าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด� าเนินงาน และการน� าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือ 
ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ารงอยู่ 
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ส� าหรับการน�ากรอบการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์มาใช้ในกระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์มี 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การจัดท�าแผนกลยุทธ์ท้ังระยะยาวและระยะส้ัน 2) การติดตามผลประกอบการเปรียบเทียบกับแผน
กลยุทธ์ท่ีวางไว้ 3) การประเมินผลในภาพรวมโดยค�านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก 4) การปรับเปล่ียนและแก้ไข
แผนกลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคล้องตามผลประกอบการและสถานการณ์ล่าสุด ตลอดจนรายงานการบริหารความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความม่ันใจในการด�าเนินงานต่างๆ ให้เป็น
ไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีวางไว้

ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสัญญา ซ่ึงอาจเป็นเพราะ 
ลูกหน้ีหรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร 
โดยความเส่ียงด้านเครดิตครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ท้ังธุรกรรมท่ีอยู่บนงบดุล (On Balance 
Sheet) เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ต๋ัวเงิน ตลอดจนธุรกรรมนอกงบดุล (Off Balance Sheet) เช่น หนังสือ
สัญญาค�้าประกันประเภทต่างๆ เป็นต้น

ธนาคารมีความมุ่งม่ันในการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของสินเช่ือและระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีธนาคาร
ยอมรับได้ ท่ามกลางความท้าทายจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้
ธนาคารได้เพ่ิมความระมัดระวังในการบริหารความเส่ียง พร้อมท้ังยังคงด�าเนินการร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเช่ือ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือบริหารความเส่ียงด้านเครดิต

ท้ังน้ี หลักการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีส� าคัญของธนาคาร ประกอบด้วย
• การก�าหนดให้กระบวนการด้านสินเช่ือมีการถ่วงดุลอ�านาจ (Check and Balance) โดยจัดโครงสร้างองค์กร 
 ด้านการตลาด การวิเคราะห์ความเส่ียง และผู้มีอ�านาจอนุมัติสินเช่ือ ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
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• การก�าหนดระดับอ�านาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเส่ียง (Risk-based Authority)
• การก� าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการอ� านวยสินเช่ือภายใต้กรอบโครงการ (Product  
 Programme) ซ่ึงครอบคลุมถึงคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย เง่ือนไข วงเงิน หลักประกัน เป็นต้น
• การก�าหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุ่มทรัพย์สินท่ีจะรับเป็นหลักประกัน สภาพคล่อง และอัตรา 
 การรับหลักประกันท่ีเหมาะสม

การบริหารความเส่ียงด้านเครดิต - การรายงาน
หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านเครดิตรับผิดชอบการน�าเสนอรายงาน Risk Dashboard ต่อคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ าเสมอ โดยรายงานดังกล่าวจะก�าหนดตัวช้ีวัด (Risk 
Indicators) ท่ีส� าคัญ และมีการก�าหนดจุด Trigger ในแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมท้ังมีการก�าหนดแผน Action Plan เม่ือ
ตัวช้ีวัดตัวใดตัวหน่ึงถึงจุด Trigger

รายงาน Risk Dashboard จะมีตัวช้ีวัดท่ีบ่งช้ีคุณภาพของสินทรัพย์ เช่น โครงสร้างและคุณภาพของสินทรัพย์ 
การกระจุกตัวด้านเครดิต ความเพียงพอของเงินกันส� ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นต้น รวมถึงการรายงาน
ผลการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง การทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงด้านเครดิต (Stress 
Test) เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีมีต่อเงินกองทุน เป็นต้น

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเส่ียงท่ีเกิดจากธนาคารอาจจะไม่สามารถช�าระเงินตามภาระผูกพันเม่ือถึงระยะเวลาท่ีก�าหนด เน่ืองจาก 
ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ 
แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูงเกินกว่าท่ีจะยอมรับได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต

ธนาคารน�าหลักเกณฑ์การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพ่ือรองรับกระแสเงินสดท่ีอาจไหลออกในภาวะวิกฤต  
ท้ัง Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เพ่ือบริหารความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง อีกท้ังธนาคารยังคงด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการจัดท�ารายงาน Liquidity Risk Dashboard ท่ีมี
การก�าหนดตัวช้ีวัด (Risk Indicator) และจุด Trigger ส� าหรับการติดตามความเส่ียงด้านสภาพคล่องในแต่ละ 
ตัวช้ีวัด (Risk Indicator) จะมีการจัดท�าแผน Action Plan ในกรณีท่ีตัวช้ีวัดได้ถึงจุด Trigger ด้วย ซ่ึงรายงาน 
ดังกล่าวจะน�าเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหน้ีสิน (ALCO) คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากน้ัน นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคารยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมี
คุณภาพและการกระจายความเส่ียงอย่างเหมาะสม ท้ังในส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนในส่วน
กระบวนการบริหารความเส่ียง ธนาคารก�าหนดให้มีการจัดระดับเตือนภัยด้านสภาพคล่อง (Management Action 
Triggers) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่งสัญญาณให้กับผู้บริหาร โดยบริหารควบคู่กับระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning System) พร้อมท้ังได้จัดให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) 
เพ่ือก�าหนดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเม่ือเกิดภาวะวิกฤตในตลาด ซ่ึงส่งผลต่อสภาพคล่อง 
ของธนาคาร 

ขณะเดียวกันธนาคารได้ก�าหนดให้มีตัวบ่งช้ีความผิดปกติของสภาพคล่องทางการเงินในระดับสัญญาณเตือนภัย
และระดับเพดานความเส่ียง โดยก�าหนดเพดานความเส่ียงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) ท่ีครอบคลุม 
ท้ังในกรณีสถานการณ์ปกติ (Behavioral Scenario) และในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stress Scenario) เพ่ือ
สะท้อนสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปัจจุบัน รวมท้ังสามารถควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
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ย่ิงไปกว่าน้ันธนาคารยังจัดท�าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพ่ือการบริหารสภาพคล่อง เพ่ือรองรับภาวะวิกฤตจาก
สภาพคล่องท่ัวไปและภาวะวิกฤตท่ีไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมท้ังแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้าง
ความม่ันคงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan) โดยก�าหนดสมมติฐานท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการถอนเงินฝาก
ของผู้ฝากเงินในระดับต่างๆ ก�าหนดวิธีการรองรับปัญหาสภาพคล่อง พร้อมก�าหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน
และผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤตข้ึนอย่างชัดเจน

ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงของราคา (Market Risk)
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน และราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุน 
ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยธนาคารมีความเส่ียงด้านตลาดจากธุรกรรม 
ในบัญชีเพ่ือการธนาคารท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารในระดับค่อนข้างต�่ า 
เน่ืองจากธุรกรรมของธนาคารในฐานะธนาคารเพ่ือรายย่อยไม่มีนโยบายในการท�าธุรกรรมบัญชีเพ่ือการค้า

นอกจากน้ัน สินเช่ือและเงินฝากของธนาคารมีการกระจายอายุครบก�าหนดท่ีเหมาะสม ในส่วนของเงินลงทุนส่วนใหญ่ 
เป็นการลงทุนในตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใช้ ในการด�ารงสภาพคล่องตามกฎหมาย รวมท้ังมีการ
บริหารจัดการท่ีดีอย่างใกล้ชิด

ในการบริหารความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงของราคา ธนาคารยังก�าหนดนโยบายในการท�าธุรกรรมในบัญชี
เพ่ือการธนาคาร รวมท้ังนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
บริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน (ALCO) และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย 
การท�าธุรกรรม การบริหารความเส่ียง และติดตามดูแลความเส่ียงเป็นรายเดือนอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการควบคุม
ความเส่ียงด้วยการก�าหนดเพดานความเส่ียงและระดับสัญญาณเตือนภัย

ขณะเดียวกันธนาคารได้จัดท�ารายงาน Repricing Gap เพ่ือใช้ ในการติดตามความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 
และประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือน
ข้างหน้า ภายใต้สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 - 2 ของรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ทุกประเภทตามระยะเวลา อีกท้ังยังมีการจ�าลองสถานการณ์การปรับเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือบริหารรายได้ 
ดอกเบ้ียสุทธิให้มีเสถียรภาพ ไม่ว่าทิศทางดอกเบ้ียจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน (Operation Risk)
ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอ หรือความบกพร่องของกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้จากการด�าเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร รวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมาย เช่น ความเส่ียงต่อการ
ถูกฟ้องร้องหรือถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น

ธนาคารด�าเนินแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน การน�าระบบงานมาใช้ ในการบริหารจัดการข้อมูล
องค์กร (Data Governance) การบริหารจัดการความเส่ียงด้านข้อมูล (Data Risk Management) และการ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถโดยตรงเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับธนาคาร

นอกจากน้ัน ธนาคารยังคงด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการจัดท�ารายงาน Operation Risk Dashboard เช่นเดียวกับ 
รายงานความเส่ียงด้านอ่ืนๆ ซ่ึงรายงานดังกล่าวมีการน� าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ 
คณะกรรมการบริหารอย่างสม�่ าเสมอ พร้อมท้ังยังก�าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการด้วย
เคร่ืองมือต่างๆ ดังน้ี
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• การประเมินความเส่ียงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) เป็น 
 เคร่ืองมือท่ีให้ทุกหน่วยงานน�าไปใช้ในการระบุ ประเมินความเส่ียง และประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม 
 ความเส่ียงของตนเอง เพ่ือให้มีการก�าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอภายในหน่วยงาน
• การจัดท�าดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) เป็นเคร่ืองมือท่ีให้ทุกหน่วยงานใช้ในการติดตาม 
 ความเส่ียง (Risk Monitoring) และรายงานความเส่ียง (Risk Reporting) โดย KRIs จะท�าหน้าท่ีเป็นสัญญาณ 
 เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Signal) ท่ีจะช่วยให้หน่วยงานทราบถึงระดับความเส่ียงท่ีมีอยู่ในช่วงเวลาหน่ึง  
 โดยอาศัยตัวช้ีวัดท่ีหน่วยงานก�าหนดข้ึน ซ่ึงจะน�าไปสู่การค้นหาสาเหตุเพ่ือป้องกัน และ/หรือแก้ ไข รวมถึง 
 ช้ีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงในอนาคต เพ่ือให้ธนาคารสามารถปรับตัวและป้องกันความเส่ียงได้ ก่อนท่ีความเส่ียง 
 เหล่าน้ันจะเกิดข้ึนจริงและส่งผลเสียต่อธนาคาร
• การจัดการข้อมูลความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดจากความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Incident and  
 Loss Management: ILM) โดยการก�ากับดูแล ติดตาม ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ รายงาน 
 ความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดจากความเส่ียงด้านปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้ันตอนท่ีก�าหนด 
 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซ่ึงจะสามารถลดผลกระทบจากความเสียหายท่ีมีต่อการด�าเนินธุรกิจ 
 ของธนาคาร รวมท้ังมีการน�าข้อมูลจากการรายงานมาใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านปฏิบัติการให้มี 
 ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการยังคงครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีธนาคารไม่สามารถ
ควบคุมได้ ธนาคารมีการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (BCP) ให้ครอบคลุมท้ังในส่วนของ
ส� านักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร รวมท้ังมีการทบทวนปรับปรุงแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในหลายรูปแบบและมีระดับ 
ความรุนแรงท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ตลอดจนมีการก�าหนดศูนย์ปฏิบัติงานส�ารองเพ่ิมข้ึน เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสร้างความม่ันใจ
ในความสามารถให้บริการลูกค้าหรือคู่ค้าของธนาคารได้อย่างต่อเน่ืองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออย่างน้อย
สามารถด�าเนินการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ หรือกลับสู่การด�าเนินการปกติภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงธนาคาร
ได้มีการทดสอบและทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้น�าไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ 
ท่ีบังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร ซ่ึงอาจท�าให้เกิดความเสียหายทางการเงิน ความเสียหายต่อช่ือเสียง 
หรือการถูกทางการเข้าแทรกแซง

ธนาคารมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการและหน่วยงานก�ากับดูแล อาทิ พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย 
อาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงประกาศและกฎเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวข้อง

ธนาคารมีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา เก่ียวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซ่ึงรวมถึงการระบุและ
ประเมินความเส่ียง และการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ โดยมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร 
และคณะกรรมการก�ากับความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ

ความเส่ียงด้านความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ (Economy Risk)
แนวโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ความเส่ียงด้านเครดิตยังเป็น
อุปสรรคต่อการกระจายตัวของสินเช่ือ โดยเฉพาะส� าหรับธุรกิจ SMEs และภาคครัวเรือน
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ส� าหรับแผนก�ากับดูแลความเส่ียงของธนาคารยังคงมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหาร
ความเส่ียงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมท้ังตอบสนองต่อความท้าทายของคุณภาพ 
สินเช่ือและแผนธุรกิจ ในการบริหารความเส่ียงดังกล่าวธนาคารได้ด�าเนินการสอบทานคุณภาพสินเช่ือของลูกค้า
ท้ังในระดับรายลูกค้า รายอุตสาหกรรม และรายพอร์ตโฟลิโอ เพ่ือให้สามารถเจาะจงลูกค้าเฉพาะบุคคลท่ีมีแนวโน้ม 
ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถจัดการกับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ โดยธนาคารสามารถหามาตรการในการ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ขณะเดียวกันในภาพรวมธนาคารยังได้ด�าเนินการทดสอบความสามารถในการจัดการผลกระทบในสภาวะวิกฤต 
(Stress Test) เพ่ือให้ทราบถึงความแข็งแกร่งของระดับเงินทุน ระดับเงินส� ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึง
กระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทดสอบท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคาร 
ต้องปฏิบัติตาม

ความเส่ียงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) 
ภัยคุกคามท่ีมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีตอบสนองได้ทุกท่ีทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลาย ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีความต้องการ
เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างไม่มีข้อจ� ากัด ด้วยวิธีการหรือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เช่น Mobile Application,  
Omni-channel เป็นต้น ย่ิงช่องทางมากข้ึน ย่ิงเกิดช่องโหว่และความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์เพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัว

ส� าหรับแผนการก�ากับดูแลความเส่ียงด้านไซเบอร์ คือ การน�า Cyber Resilience Management Framework 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดมาปรับใช้กับธนาคาร ประกอบด้วย
1. การก�าหนดแนวนโยบาย (Governance) เพ่ือก�ากับดูแลความเส่ียงด้านไซเบอร์ รวมถึงการก�ากับการปฏิบัติ 
 ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และการสร้าง Risk Awareness
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Identification) ท้ังในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูล Database  
 ซ่ึงจะประเมินความเส่ียงในทุกช่วงเวลา แม้แต่ในกรณีท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว (End of Life or End of  
 Support) มีการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง การทบทวน ติดตาม และรายงานความเส่ียง 
 อย่างเพียงพอ เหมาะสมตามระดับความเส่ียง
3. การป้องกันและการตรวจสอบ (Protect & Detection) ท้ังโครงสร้างสถาปัตยกรรม เคร่ืองมือต่างๆ  
 การตรวจสอบในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม หรือการบริหารจัดการเปล่ียนแปลง ก่อนการน�าเทคโนโลยี 
 หรือเคร่ืองมือใหม่มาใช้ การตรวจหาหรือตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติ และการแจ้งเตือนภัย
4. การตอบสนองและแผนฟ้ืนฟู (Response & Recovery) มีแผนการรับมือและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
 ผิดปกติทางไซเบอร์ การซักซ้อมรับมือ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเม่ือเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การจัดการความเส่ียงจากการใช้บริการ การเช่ือมต่อ หรือการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก (Third Party  
 Risk Management) โดยมีการขยายขอบเขต Cyber Resilience Framework ให้ครอบคลุมส่วนท่ีมีการ 
 เช่ือมต่อกับบุคคลภายนอกหรือระบบงานส� าคัญ เพ่ือป้องกันการบุกรุกจากจุดท่ีมีการเช่ือมต่ออย่างรัดกุม

4. การด�ารงเงินกองทุน

ธนาคารให้ความส� าคัญกับการบริหารความเส่ียงและการบริหารเงินกองทุน เพ่ือให้มีระดับเงินกองทุนท่ีมี 
ความเหมาะสม เพียงพอท่ีจะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมท้ังเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
ทางการ โดยธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม�่าเสมอ ภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ  
ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพ่ือประกอบการวางแผนการด�าเนินงานด้านเงินกองทุนตามความเหมาะสม 

นอกจากน้ัน ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของธนาคาร 
รวมท้ังมีกระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม�่าเสมอต่อคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางท่ี 1 เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง

(ล้ำนบำท) 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวำคม 2563

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 9,745.25 7,235.91

เงินกองทุนช้ันท่ี 2 836.91 621.95

เงินกองทุนท้ังส้ิน 10,582.16 7,857.86

อัตรำส่วนเงินกองทุนท้ังส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง (%) 13.32 13.21

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคารต้องด�ารงเงินกองทุนข้ันต�่าตามหลักเกณฑ์ 
ของ Basel III Pillar 1 เพ่ือรองรับสินทรัพย์เส่ียง 3 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด 
และความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ซ่ึงต้องด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนท้ังส้ินร้อยละ 11 ประกอบด้วย การด�ารง 
เงินกองทุนข้ันต�่ าร้อยละ 8.5 และการด� ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต 
(Conservation Buffer) เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 2.5 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ท้ังส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงเท่ากับร้อยละ 13.32 ซ่ึงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนข้ันต�่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนดไว้

นอกจากการด�ารงเงินกองทุนท่ีเพียงพอแล้ว ธนาคารยังคงเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินจากนโยบายกัน 
เงินส� ารองจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทย ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ โควิด-19 เพ่ิมเติมจากเงินส� ารองท่ีค�านวณตามแบบจ�าลองผลขาดทุนด้านเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss Model) ด้วย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินส� ารอง 
ส่วนเกินจากการบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน 1,339.7 ล้านบาท

ตารางท่ี 2 เงินส� ารองตามเกณฑ์และส� ารองส่วนเกิน

(ล้ำนบำท) 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวำคม 2563

เงินส� ำรองตำมเกณฑ์ 4,338.6 2,713.9

เงินส� ำรองส่วนเกิน 1,339.7 894.7

รวม เงินส� ำรองท้ังส้ิน 5,678.3 3,608.6
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้วย นายจ�านงค์ วัฒนเกส (กรรมการอิสระ) 
เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน Mr. Stephen Tirador Briones (กรรมการอิสระ) และ  
Mr. Gaurav Malik (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร 
ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎระเบียบทางการ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก� าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 3 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก�าหนด สรุปสาระส� าคัญได้ดังน้ี

ด้านการสรรหา
1) พิจารณากล่ันกรองรายช่ือผู้จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร เพ่ือแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระประจ�าปี  
 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
2) พิจารณากล่ันกรองรายช่ือผู้จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร เพ่ือแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างอยู่ และ 
 เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
3) พิจารณาการสรรหาบุคลากรเพ่ือด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือช่ือต�าแหน่งอ่ืน 
 ท่ีมีระดับเทียบเท่า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ รวมท้ังพิจารณา 
 ความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนให้เหมาะสมกับงานท่ีมอบหมาย และสามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมได้

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1) พิจารณาน�าเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลประกอบการหรือสถานะ 
 ทางการเงินของธนาคาร และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ให้กับคณะกรรมการธนาคารและ 
 คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการธนาคารแต่งต้ัง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและท่ีประชุม 
 ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
2) พิจารณาแนวทางการจ่ายผลตอบแทน (โบนัส) ประจ� าปี 2563 (ซ่ึงมีการจ่ายในปี 2564) แก่พนักงาน  
 โดยก�าหนดให้พิจารณาจาก Corporate KPIs เป็นหลัก เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
3) พิจารณาแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายผลตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ 
 ผู้จัดการ และกรรมการท่ีมีอ�านาจจัดการ ประจ�าปี 2563 (ซ่ึงมีการจ่ายในปี 2564) เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการ 
 ธนาคารพิจารณาอนุมัติ

ด้านอ่ืนๆ
• พิจารณา กล่ันกรอง และให้ค�าแนะน�าแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
• พิจารณากล่ันกรองกรรมการธนาคาร เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร

นายจ�านงค์ วัฒนเกส
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

68 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 5,903,750,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 590,375,000 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 5,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 500,000,000 หุ้น

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ธนาคารได้มีการออกและเสนอขาย “ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 1 ของ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนด และมีข้อก�าหนดให้สามารถตัดเป็นหน้ีสูญ (ท้ังจ�านวน
หรือบางส่วน) เม่ือทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน หรือเม่ือผู้ออกตราสารเงินกองทุน 
มีอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียงท้ังส้ิน (CET 1 Ratio) ต�่ากว่าอัตราท่ีผู้ออกตราสารเงินกองทุน
ก�าหนดเอาไว้” จ�านวน 1,150,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท วงเงินรวม 1,150 ล้านบาท เพ่ือนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 
ของธนาคารไทยเครดิต โดยเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิเฉพาะต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีจ�านวนไม่เกิน 10 ราย ตามหลักเกณฑ์ของ
การเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงท่ีระบุในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2557 เร่ือง การเสนอขายตราสารทางการเงิน
ประเภทด้อยสิทธิ เพ่ือนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2557 (ฉบับประมวล) ตามรายละเอียดในข้อก�าหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกตราสารและผู้ถือตราสาร

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ธนาคารมีการออกใบส� าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคาร จ�านวน 90,375,000 หน่วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับธนาคารไทยเครดิต 
เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดเร่ืองการจ่ายเงินปันผลของธนาคารไว้ ดังน้ี

“ข้อ 48. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก�าไรจะกระท�ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล 
เงินก�าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเงินส� ารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีก�าไรสมควรพอท่ีจะท�าเช่นน้ัน และเม่ือได้จ่ายปันผลแล้วให้รายงาน
ให้ท่ีประชุมทราบในคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลน้ันให้กระท�าภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นับแต่วันท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์ด้วย”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูช่ันส์ จ�ากัด ดังน้ี

“ข้อ 18. การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นส� ารองอย่างน้อยหน่ึงในย่ีสิบของเงินก�าไรสุทธิซ่ึงบริษัทท�ามาหาได้จาก
กิจการของบริษัท จนกว่าทุนส� ารองน้ันจะมีจ�านวนถึงหน่ึงในสิบของจ�านวนทุนของบริษัทหรือมากกว่าน้ัน” 

ผุู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 6 ล�าดับแรก
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดังน้ี

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ

1. บริษัท วี เอ็น บี โฮลด้ิง จ�ำกัด 59.97

2. OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. 25.00

3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 11.83

4. นำยวีรเวท ไชยวรรณ 2.36

5. นำงมิจิตรำ กุนำรำ 0.83

6. บริษัท นครปฐมกำรเคหะ จ�ำกัด 0.01

โครงสร้�งก�รถือหุ้น
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โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการบริหาร
กิจการธนาคาร ภายใต้ข้อก�าหนดตามข้อบังคับธนาคาร นโยบาย
ธนาคาร และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง 
หน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง

1. คณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารมี นายวานิช ไชยวรรณ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปน้ี
1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์  ประธานกรรมการ
 อุรพีพัฒนพงศ์ 
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ
3. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการอิสระ
4. นายจ�านงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระ 
5. นายศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการอิสระ
6. นายกัวราฟ มาลิค กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
8. นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
9. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
 นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์  เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของธนาคารมีอ�านาจ
และหน้าท่ีตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 31 และตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ซ่ึง
แบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก และหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เฉพาะ

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร
1. ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานของธนาคาร ติดตามฐานะและ 
 ผลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 น�าข้อมูลส� าคัญเก่ียวกับฐานะและการด�าเนินงานของธนาคาร 
 ทุกด้าน เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่าง 
 สม�่ าเสมอ
2. ก�าหนดขอบเขตการมอบอ�านาจแก่กรรมการ อนุกรรมการ และ 
 เจ้าหน้าท่ีธนาคารระดับต่างๆ ในเร่ืองเก่ียวกับการควบคุม 
 ภายใน การพิจารณาสินเช่ือ การวิเคราะห์ความเส่ียง การก่อ 
 ภาระผูกพัน การซ้ือขายทรัพย์สิน และการท�านิติกรรมต่างๆ  
 ในระดับท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 แก่ธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน
3. ดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 โดยกรรมการผู้จัดการต้องน�าเสนอการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
 ในประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังหนังสือเวียนต่างๆ  
 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารทันทีท่ีได้รับจากทางการ  

โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 และต้องรายงานเก่ียวกับการกระท�าความผิดในข้อกฎหมาย  
 หรือระเบียบปฏิบัติท้ังปวงเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 ธนาคารอย่างสม�่ าเสมอ โดยกรรมการต้องเร่งหาทางแก้ ไข 
 มิให้เกิดการกระท�าผิดอีกต่อไป
4. จัดให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารท�าการวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีสินเช่ือ  
 และภาระผูกพันต่างๆ น� าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 ธนาคารอย่างสม�่ าเสมอ และกรณีท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาต้อง 
 ก�าหนดแนวทางการแก้ไข รวมท้ังติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�า
5. ติดตามผลการตรวจสอบค�าส่ังการของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 และรายงานต่างๆ ของผู้สอบบัญชีภายนอก ตลอดจนผู้ตรวจสอบ 
 กิจการภายในทุกคร้ัง รวมถึงก�าชับให้มีการปฏิบัติตามค�าส่ังการ 
 หรือแก้ ไขข้อผิดพลาดอย่างเคร่งครัด
6. ศึกษาและท�าความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบในฐานะ 
 กรรมการ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติก�าหนดแนวความผิด 
 เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด  
 สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์  
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ� ากัด พระราชบัญญัติธุรกิจ 
 สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กฎหมาย ประกาศ และหนังสือเวียน 
 ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
7. ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของธนาคาร  
 รวมท้ังพิจารณาอนุมัตินโยบาย กรอบก�ากับดูแลความเส่ียงท่ีดี  
 แผนงาน และงบประมาณของธนาคารตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอ  
 โดยค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน
8. ก�ากับควบคุมดูแลให้มีการบริหารงานตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย  
 วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรม 
 ทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือเป็น 
 แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
10. ติดตามการด�าเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการด� าเนินกิจการ 
 ตามกฎหมายและนโยบายท่ีวางไว้
11. ดูแลให้เกิดความม่ันใจว่า ฝ่ายจัดการมีความสามารถ 
 ในการจัดการงานของธนาคาร รวมถึงมีการแต่งต้ังผู้มีอ�านาจ 
 ในการจัดการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีแผนการสืบทอด 
 ต�าแหน่งส� าหรับผู้บริหารระดับสูง
12. ดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเร่ืองส� าคัญของธนาคารต่อ 
 คณะกรรมการธนาคาร

หน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�าหนดนโยบาย กระบวนการ และควบคุม 
 การบริหารความเส่ียงทุกประเภท ซ่ึงคณะกรรมการธนาคาร 
 ต้องท�าหน้าท่ีอนุมัตินโยบาย และทบทวนกลยุทธ์ การปฏิบัติจริง 
 อย่างสม�่าเสมอ
2. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย  
 ตลอดจนการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ ซ่ึงครอบคลุมถึง 
 การเป ล่ียนแปลงท่ี มี นัยส� า คัญต่อการปฏิ บั ติงานของ 
 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีได้แต่งต้ังข้ึน

70 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



3. ดูแลให้ธนาคารก� าหนดนโยบายเก่ียวกับการให้สินเช่ือและ 
 การลงทุนแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับธนาคาร
4. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงานจากผู้สอบบัญชี 
 ภายนอก และข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการของธนาคารต่อ 
 คณะกรรมการธนาคาร โดยฝ่ายจัดการของธนาคารอาจต้อง 
 ช้ีแจงต่อคณะกรรมการธนาคารหากกระบวนการจัดส่งรายงาน 
 เกิดความล่าช้ามาก
5. จัดให้มีการถ่วงดุลอ�านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยให้ความส� าคัญต่อ 
 สัดส่วนหรือจ�านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคาร
6. ดูแลให้มีกระบวนการจัดส่งข้อมูล เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคาร 
 ได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติตาม 
 อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
7. ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ 
 ผู้จัดการ ตลอดจนการออกระเบียบ ค�าส่ัง คู่มือการปฏิบัติงาน  
 ประกาศ และจัดท�าหนังสือมอบอ�านาจแจ้งแก่บุคคลภายนอก 
 ท่ีเก่ียวข้อง
8. ก�าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยท่ีสุดร้อยละ  
 75 ของจ�านวนคร้ังของการประชุมท่ีจัดข้ึนในแต่ละปี ในช่วงท่ี 
 กรรมการด�ารงต�าแหน่งอยู่
9. แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและ 
 ความจ�าเป็นของธนาคาร เพ่ือช่วยดูแลระบบบริหารจัดการให้ 
 เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ เช่น คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการธนาคาร

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังน้ี
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ ประธาน
2. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการ
3. นายจ�านงค์ วัฒนเกส  กรรมการ
 นายรงค์ หิรัญพานิช เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคาร ให้มีการเปิดเผย 
 ข้อมูลอย่างเพียงพอและถูกต้องครบถ้วน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 ของธนาคาร ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารของธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
 ภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิชย์ ค�าส่ังและ 
 ค�าแนะน�าของธนาคารแห่งประเทศไทย
4. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคาร และส่งเสริมให้ 
 พนักงานท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการ 
 ในการบริหารความเส่ียง
5. พิจารณาคัดเลือก ก�าหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และเสนอแต่งต้ัง 
 ผู้สอบบัญชีของธนาคาร พร้อมท้ังให้สิทธิความเป็นอิสระในการ 
 ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

6. อนุมัติและทบทวนแผนงานของสายงานตรวจสอบภายใน  
 ตลอดจนนโยบายและกฎบัตร
7. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน และ 
 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือให้ค� าแนะน� าหรือ 
 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน 
 ของฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเก่ียวกับรายการ 
 ท่ีเก่ียวโยงกับผู้บริหาร หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
 ผลประโยชน์ ให้มีความโปร่งใสและครบถ้วน
9. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย รวมท้ังพิจารณา 
 ผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของหัวหน้าสายงานตรวจสอบ 
 ภายใน
10. ก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลังของสายงานตรวจสอบภายใน
11. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคาร
12. รายงานต่อคณะกรรมการของธนาคาร เพ่ือด�าเนินการปรับปรุง 
 แก้ ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า 
 มีรายการหรือการกระท� าท่ีทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย 
 ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด 
 ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ 
 ธุรกิจของสถาบันการเงินและหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ  
 หากคณะกรรมการของธนาคารหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการ 
 ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ก�าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท�า 
 ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี และรายงานต่อคณะกรรมการ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
13. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบเห็นชอบร่วมกัน เช่น สอบทานนโยบายการบริหาร 
 ทางการเงิน การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 ทางธุรกิจของผู้บริหาร และสอบทานรายงานส�าคัญๆ ท่ีต้องเสนอ 
 ต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก�าหนด
14. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของธนาคาร

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีวาระด�ารงต�าแหน่ง
ตามวาระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการ 
ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ� านวน 3 ท่าน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
คณะกรรมการสรรหาและก� าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน  
ดังรายช่ือต่อไปน้ี
1. นายจ�านงค์ วัฒนเกส ประธาน
2. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการ
3. นายกัวราฟ มาลิค กรรมการ
 นายศราวุธ เศวตณรงค์ เลขานุการ

71รายงานประจ� าปี 2564



หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ก� าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการสรรหาและจ่าย 
 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ แก่กรรมการธนาคารและ 
 ผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส เพ่ือ 
 เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบาย 
 ดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ในกรณีท่ีมีการร้องขอ
2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารง 
 ต�าแหน่งต่างๆ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ดังน้ี
 2.1 กรรมการของธนาคาร
 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีได้รับมอบอ�านาจ 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ 
  ของธนาคาร
 2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับผล 
 ตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อธนาคาร  
 โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 เพ่ิมข้ึนควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ 
 รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
4. ดูแลให้คณะกรรมการของธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบ 
 ท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างธนาคาร รวมถึงมีการปรับเปล่ียน 
 ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป
5. ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการธนาคารและ 
 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทน 
 ประจ�าปี โดยต้องค�านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียง 
 ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงให้ความส� าคัญกับการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
6. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา การ 
 ก�าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ  
 รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก� าหนด 
 ค่าตอบแทนในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

2.3 คณะกรรมการก�ากับความเส่ียง 
ประกอบด้วย กรรมการ 5 ท่าน ดังน้ี
1. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส ประธาน 
2. นายศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการ
3. นายกัวราฟ มาลิค กรรมการ
4. นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
5. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
 นางสุวิมล วิศววิกรานต์ เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ให้ค�าแนะน�าคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกับกรอบการก�ากับ 
 ดูแลความเส่ียงของธนาคาร
2. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้บริหารสูงสุดหน่วยงาน 
 บริหารความเส่ียง ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร 
 ความเส่ียง รวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

3. ดูแลให้กลยุทธ์ ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพ่ือ 
 รองรับความเส่ียงต่างๆ ของธนาคารมีความสอดคล้องกับ 
 ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ท่ีได้รับอนุมัติ
4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย 
 และกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดับความเส่ียง 
 ท่ียอมรับได้ อย่างน้อยปีละคร้ังหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมี 
 นัยส� าคัญ โดยคณะกรรมการก�ากับความเส่ียงควรมีการหารือ 
 และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ 
 ประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
 ครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่  
 และมีการด�าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่าง 
 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเส่ียง  
 ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง และสถานะการปฏิบัติตาม 
 วัฒนธรรมองค์กรท่ีค�านึงถึงความเส่ียง ตลอดจนปัจจัยและ 
 ปัญหาท่ีมีนัยส� าคัญ และส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ ไขเพ่ือให้ 
 สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหารความเส่ียงของ 
 ธนาคาร
6. ให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและ 
 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงาน 
 บริหารความเส่ียง
7. อนุมัติและทบทวนแผนงานของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตาม 
 กฎเกณฑ์
8. ก� าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลังของหน่วยงานก�ากับการ 
 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
9. พิจารณากล่ันกรองงานด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
 ในเร่ืองดังต่อไปน้ี ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
 9.1 นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance  
  Policy)
 9.2 กฎบัตรของหน่วยงานก� ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
  (Compliance Unit Charter)
 9.3 ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงด้านการ 
  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 9.4 การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย รวมถึงการประเมินผล 
  การปฏิบัติงานประจ� าปี และผลตอบแทนของผู้บริหาร 
  หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 9.5 รายงานการก� ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ� าปี  
  (Annual Compliance Report)
10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย หรือตาม 
 กฎเกณฑ์ท่ีทางการก�าหนด

2.4 คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 7 ท่าน 
ดังน้ี
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน 
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา รองประธาน
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3. นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
4. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
6. นายคริสโตเฟอร์ ชาน กรรมการ
7. นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
8. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
9. นางสุวิมล วิศววิกรานต์ กรรมการ
 นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. กล่ันกรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบาย น� าเสนอ 
 คณะกรรมการธนาคาร
2. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุทธ์  
 แผนธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. ควบคุมการด�าเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
 ระเบียบท่ีธนาคารก�าหนด
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามกรอบอ�านาจท่ีคณะกรรมการ 
 ธนาคารก�าหนด
5. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืม หรือการออกตราสารเพ่ือการระดม 
 เงินทุนระยะยาวส� าหรับการประกอบกิจการ
6. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและ 
 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร 
 ก�าหนด
7. พิจารณาอนุมัติข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการด�าเนินงานของ 
 ธนาคาร
8. พิจารณาด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ซ่ึงอยู่ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร จ�านวน 3 คณะ มีรายละเอียดดังน้ี
2.4.1 คณะกรรมการ IT Steering ประกอบด้วย
1. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา ประธาน
2. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
3. นายคริสโตเฟอร์ ชาน กรรมการ
4. นางสาวกอแก้ว ไตรบ�ารุงสุข กรรมการ
5. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ ชอนชล กรรมการ
7. นางสาวภัคจิรา วุฒิเศถกฤต กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐิตา โล่ห์วีระ กรรมการ
 นางสาวสุรีลักษณ์ สุทธิประภา เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารและแนวทางในการด�าเนิน 
 ธุรกิจ
2. พิจารณาอนุมัติการจัดท�าแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan) เพ่ือให้ 
 สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง

3. ก� ากับดูแลและทบทวนทรัพยากรท่ีใช้ ในการปฏิบัติงานด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม เช่น บุคลากรในหน่วยงาน 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ การปรับปรุงระบบเพ่ือให้รองรับธุรกิจของธนาคาร 
 ให้มีความต่อเน่ือง
4. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ก� ากับดูแล ติดตามความคืบหน้าโครงการด้านเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบงบประมาณ  
 และรายงานความคืบหน้าโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ท่ีมีนัยส� าคัญต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
6. ก�ากับดูแล ติดตามการด�าเนินงานให้มีการบริหารความเส่ียง 
 และความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุม 
 การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี รวมถึงการใช้บริการการเช่ือมต่อ 
 หรือการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามนโยบาย 
 ท่ีก� าหนด และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ 
 ท่ีเก่ียวข้อง
7. ก� ากับดูแล ติดตาม ควบคุมการบริหารจัดการปัญหาหรือ 
 เหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลกระทบในวงกว้าง  
 หรือส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของธนาคาร และรายงานต่อ 
 คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
8. แต่งต้ังคณะท� างาน หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 ด�าเนินการภายใต้กรอบอ�านาจของคณะกรรมการ เพ่ือสนับสนุน 
 การด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานต่างๆ รวมถึงด�าเนินการ 
 บริหารความปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศ
9. ก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
 โครงสร้างด้านการบริหารความปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศ  
 พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
 ตามข้อก�าหนดของ ISO/IEC 27001

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

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ด�าเนินการเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ / งานจ้าง และให้มีอ�านาจแต่งต้ัง 
 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการ 
 ตรวจรับ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดหา
2. ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการจัดหา
3. รายงานการอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างให้กรรมการผู้จัดการทุกเดือน

2.4.3 คณะกรรมการตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน
ของธนาคาร ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารท่ีท�าหน้าท่ีดูแลงาน ประธาน
 ด้านการเงินและบัญชี
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2. ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหาร  กรรมการ
 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
3. ผู้อ�านวยการ  กรรมการ
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้อ�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย กรรมการ
5. ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและภาษี กรรมการ
6. ผู้อ�านวยการ  กรรมการ
 หน่วยงานท่ีใช้ทรัพย์สิน
 หรือหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
 ทรัพย์สินท่ีตัดจ�าหน่าย
7. ผู้อ�านวยการ ฝ่ายธุรการ กรรมการและเลขานุการ
8. ผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบท่ัวไป ผู้สังเกตการณ์

หมายเหตุ: ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังในคณะกรรมกำรตัดจ�ำหน่ำยฯ ตำมข้อ 1) ถึงข้อ 8)  
  ก� ำหนดให้ผู้ท่ีมีต� ำแหน่งในระดับท่ีก� ำหนดไว้ หรือสูงข้ึนไปเข้ำร่วมเป็น 
  คณะกรรมกำรฯ หำกในหน่วยงำนใดมีผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำท่ีในช่วงระดับ 
  ต� ำแหน่งท่ีก� ำหนดไว้หลำยคน ให้ผู้บริหำรระดับสูงสุดเข้ำร่วมเป็น 
  คณะกรรมกำรฯ หรือมอบหมำยให้ผู้บริหำรระดับรองลงมำเข้ำเป็น 
  คณะกรรมกำรฯ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการขออนุมัติตัดช�ารุด  
 จ�าหน่าย โอน ให้เช่า บริจาค ท�าลาย ทรัพย์สินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน 
 ของธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก�าหนด
2. พิจารณาก�าหนดราคาสุดท้ายของ “ทรัพย์สินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน”  
 ท่ีต้องการจะตัดจ�าหน่ายฯ
3. เป็นพยานในการตัดช�ารุด จ�าหน่าย โอน ให้เช่า บริจาค ท�าลาย  
 ทรัพย์สินท่ีใช้ ในการด�าเนินงานของธนาคารท่ีมีมูลค่าสูง หรือ 
 มีจ�านวนมาก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
4. รายงานให้คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบทุกส้ินเดือนท่ีมีรายการ 
 ตัดจ�าหน่ายฯ

2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 9 ท่าน 
ดังน้ี
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา รองประธาน
3. นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
4. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
6. นายคริสโตเฟอร์ ชาน กรรมการ
7. นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
8. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
9. นางสุวิมล วิศววิกรานต์ กรรมการ
10. นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย กรรมการ
11. นางสาวณัฏฐิตา โล่ห์วีระ กรรมการ
 นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ 
 การบริหารความเส่ียง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร  
 เพ่ือเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเร่ืองของการบริหาร 
 ความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงต้องครอบคลุมความเส่ียงด้านต่างๆ  
 ท่ีส� าคัญ เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด  
 ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เป็นต้น
2. ก�าหนดกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 
 โดยสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความเส่ียง 
 ของธนาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบ 
 การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีก� าหนด โดย 
 พิจารณาอนุมัติกระบวนการติดตามความเส่ียง และจัดให้มี 
 มาตรการป้องกันแก้ไข และควบคุมความเส่ียงอย่างเหมาะสม  
 รวมถึงก�ากับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียง
4. ก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT Risk Management) ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด และ 
 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
 (IT Compliance) เพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยทางด้าน 
 เทคโนโลยี พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีและ 
 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีการบริหารความเส่ียง 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกับการบริหารความเส่ียง 
 ในภาพรวมของธนาคาร
5. ก�ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลการบริหารความเส่ียง 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ปัญหา หรือเหตุการณ์ 
 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลกระทบในวงกว้าง  
 หรือส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของธนาคาร
6. พิจารณาอนุมัติกรอบการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
 ต่อเน่ือง (Business Continuity Plan)
7. พิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New Product)
8. พิจารณาอนุมัติการออกกรอบโครงการผลิตภัณฑ์ (Product  
 Programme) ใหม่ การทบทวนและการต่ออายุกรอบโครงการ 
 ผลิตภัณฑ์ (Product Programme) ของผลิตภัณฑ์สินเช่ือและ 
 ผลิตภัณฑ์อ่ืน ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก เงินลงทุน และ 
 การระดมทุน
9. รายงานต่อคณะกรรมการก�ากับความเส่ียงอย่างสม�่ าเสมอ 
 ในส่ิงท่ีต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
 นโยบายและกลยุทธ์ท่ีก� าหนด รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ  
 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก�ากับความเส่ียง 
10. ดูแลทรัพยากรท่ีใช้ ในการบริหารความเส่ียงให้เพียงพอ เช่น  
 บุคลากรในหน่วยงานบริหารความเส่ียง และหน่วยงานท่ีท�า 
 หน้าท่ีควบคุมความเส่ียง การปรับปรุงระบบงานเพ่ือให้รองรับ 
 การบริหารความเส่ียง ฯลฯ
11. แต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงด�าเนินการจัดท�า  
 วิเคราะห์ข้อมูล หรือการอ่ืนใดภายใต้กรอบอ� านาจของ 
 คณะกรรมการ เพ่ือสนับสนุนการท�างาน
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คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ซ่ึงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล 
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ�านวน 7 คณะ มีรายละเอียด
ดังน้ี
2.5.1 คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 1 ประกอบด้วย
1. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย  ประธาน
2. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
3. นางสุวิมล วิศววิกรานต์ กรรมการ
4. นางสาวณธษา สุระชีวะกฤต กรรมการ
5. นายโกวิทย์ ล้ีศิริสรรพ์ กรรมการ
6. นายสรายุทธ์ สุขพลอย กรรมการ
 นายสมชาย รวีเรืองรอง เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ก� าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการให้สินเช่ือทุกประเภท  
 ยกเว้นการออก Product Programme ใหม่ การทบทวนและ 
 การต่ออายุ Product Programme
2. ก�าหนดระเบียบปฏิบัติการให้สินเช่ือทุกประเภท
3. ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการแก้ไขหน้ีท่ีมีปัญหา
4. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกล่ันกรอง วงเงินระหว่างสถาบันการเงิน 
 ในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการธนาคารก�าหนด เพ่ือใช้ ในการ 
 บริหารสภาพคล่อง
5. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกล่ันกรอง สินเช่ือทุกประเภท และ 
 การแก้ ไขหน้ีท่ีมีปัญหาในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร 
 ก�าหนด
6. พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การให้สินเช่ือ เพ่ิมหรือ 
 ลดวงเงินสินเช่ือ ก�าหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้สินเช่ือ 
 ท่ีได้อนุมัติไปแล้ว
7. พิจารณาประเภททรัพย์สินท่ีรับเป็นหลักประกัน และก�าหนด 
 สัดส่วนการให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน
8. พิจารณาคุณภาพพอร์ตโฟลิโอในภาพรวม
9. ติดตามยอดการอนุมัติสินเช่ืออย่างสม�่าเสมอ เพ่ือน�ามาปรับเปล่ียน 
 กลยุทธ์การให้สินเช่ือ
10. แต่งต้ังบุคคล และมอบหมายอ� านาจในการอนุมัติในวงเงิน 
 ไม่เกินกว่าอ� านาจของคณะกรรมการ และเป็นไปตามท่ี 
 คณะกรรมการธนาคารก�าหนด

2.5.2 คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 2 ประกอบด้วย
1. นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ
4. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
5. นางสุวิมล วิศววิกรานต์ กรรมการ
6. นางสาวณธษา สุระชีวะกฤต กรรมการ
7. นายโกวิทย์ ล้ีศิริสรรพ์ กรรมการ
8. นายสรายุทธ์ สุขพลอย กรรมการ
 นายสมชาย รวีเรืองรอง เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกล่ันกรอง สินเช่ือทุกประเภท และ 
 การแก้ ไขหน้ีท่ีมีปัญหาในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร 
 ก�าหนด
2. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกล่ันกรอง วงเงินระหว่างสถาบันการเงิน 
 ในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการธนาคารก�าหนด เพ่ือใช้ ในการ 
 บริหารสภาพคล่อง
3. พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การให้สินเช่ือ เพ่ิม 
 หรือลดวงเงินสินเช่ือ ก�าหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้ 
 สินเช่ือท่ีได้อนุมัติไปแล้ว
4. พิจารณาคุณภาพพอร์ตโฟลิโอในภาพรวม
5. ติดตามยอดการอนุมัติสินเช่ืออย่างสม�่าเสมอ เพ่ือน�ามาปรับเปล่ียน 
 กลยุทธ์การให้สินเช่ือ

2.5.3 คณะกรรมการปรับโครงสร้างหน้ี ประกอบด้วย
1. นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต ประธาน
2. นายโชดก ธีระวิกสิต กรรมการ
3. นางสาวประทานพร ปีตะนีละวัต กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ แซ่ล่อ กรรมการ
5. นางอมรรัชต์ โชติรสนิรมิต กรรมการ
6. นางบงกช ศิริวัลลภ กรรมการ
7. นายนิพนธ์ เอ่ียมสอาด กรรมการ
 นางสุนทรี แพนสมบัติ เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติการผ่อนปรนเง่ือนไขการช�าระหน้ี หรือการปรับ 
 โครงสร้างหน้ีในวงเงินรวมตามท่ีก� าหนดไว้ ในระเบียบหรือ 
 ประกาศธนาคาร
2. พิจารณาการขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์สินเช่ือ เพ่ิมหรือลด 
 วงเงินสินเช่ือ และการขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืนๆ เช่น การลด 
 หรือขยายระยะเวลาการให้สินเช่ือ การเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบ้ีย  
 การเพ่ิมหรือลดอัตราการผ่อนช�าระ เป็นต้น ท้ังน้ี ในวงเงินรวม 
 ไม่เกินตามระเบียบหรือประกาศท่ีก�าหนด
3. พิจารณาการประเมินทบทวนวงเงินของบัญชีท่ีอยู่ในระหว่าง 
 การปรับโครงสร้างหน้ี และในกระบวนการของหน่วยงานเก็บเงิน 
 และเร่งรัดหน้ีสิน
4. ก�าหนดราคาซ้ือและขายสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
 จากการขายทอดตลาด
5. รายงานสรุปผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
6. มอบหมายบุคคลรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติการผ่อนปรน 
 เง่ือนไขในการช�าระหน้ี หรือการปรับโครงสร้างหน้ีในวงเงิน 
 ไม่เกินกว่าอ� านาจของคณะกรรมการ และเป็นไปตามท่ีคณะ 
 กรรมการธนาคารก�าหนด
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2.5.4 คณะกรรมการแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจต่อเน่ือง 
ประกอบด้วย
1. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา ประธาน
2. นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
3. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
4. นายศราวุธ เศวตณรงค์ กรรมการ
5. นายคริสโตเฟอร์ ชาน กรรมการ
6. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
7. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
8. นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
9. นางสาวภัคจิรา วุฒิเศถกฤต กรรมการ
10. นางสาวณัฏฐิตา โล่ห์วีระ กรรมการ
11. นางสุวิมล วิศววิกรานต์ กรรมการ
12. นางสาวณธษา สุระชีวะกฤต กรรมการ
 นางสาวจุฑารัตน์ ชอนชล เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
 ของธนาคาร พร้อมท้ังจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อ 
 การด�าเนินงาน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร
2. พิจารณาความเส่ียงในการบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจ และ 
 การควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
 อย่างต่อเน่ือง
3. พิจารณากล่ันกรองการก�าหนดธุรกรรมงานท่ีส�าคัญ การประเมิน 
 ความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหยุดชะงักของ 
 ธุรกรรมงานท่ีส�าคัญ พร้อมท้ังก�าหนดระยะเวลาหยุดด�าเนินการ 
 ท่ียอมรับได้ และกลยุทธ์การเรียกคืนการด�าเนินงานให้กลับสู่ 
 ภาวะปกติท่ีเหมาะสมกับแต่ละธุรกรรม
4. พิจารณากล่ันกรองแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
 ของธนาคาร และงบประมาณ
5. พิจารณาและประกาศใช้แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
 ของธนาคาร
6. พิจารณา อนุมัติ และส่ังการเลือกสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลาง 
 ในการด�าเนินการแก้ ไขวิกฤต ตรวจสอบสถานการณ์ จัดหา 
 ก�าลังเจ้าหน้าท่ีหรืออุปกรณ์สนับสนุนตามท่ีได้รับแจ้ง และจัดแบ่ง 
 ความรับผิดชอบให้ผู้เก่ียวข้อง เช่น การรายงานต่อธนาคาร 
 แห่งประเทศไทย หากมีการหยุดการให้บริการของธุรกรรมงาน 
 ท่ีส� าคัญ เป็นต้น
7. ก�าหนดให้มีการทดสอบแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  
 และการประเมินผลการทดสอบ รายงานต่อคณะกรรมการ 
 บริหารความเส่ียง
8. พิจารณาการทบทวน ปรับปรุงแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
 อย่างต่อเน่ืองให้รองรับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง รวมท้ัง 
 ก�าหนดให้มีการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงาน
9. แต่งต้ังคณะท�างานชุดย่อย หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 ด�าเนินการภายใต้กรอบอ�านาจตามความเหมาะสม

2.5.5 คณะกรรมการหลักประกัน ประกอบด้วย
1. นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา ประธาน
2. นายสรพงษ์ ตันสกุล กรรมการ
3. นายกรวิทย์ ทองโชค กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ภู่เจริญ กรรมการ
5. นายวัชรพล ปานเปรม กรรมการ
6. นายเฉลิมพล มโนขันธ์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. จัดท�าและน�าเสนอนโยบายและวิธีปฏิบัติในการประเมินมูลค่า 
 สินทรัพย์ท่ีเป็นหลักประกันให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
2. ก�าหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบริษัทประเมินภายนอก ตลอดจน 
 ทบทวนผลงานของผู้ประเมินภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
3. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา หรือผลการตีราคา 
 หลักประกัน
4. จัดท�ารายงานรายเดือน สรุปผลการประเมินรับราคาหลักประกัน 
 เพ่ือน�าเสนอคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการธนาคารทราบ
5. พิจารณาทบทวนราคาหลักประกันตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่ง 
 ประเทศไทยก�าหนด

2.5.6 คณะอนุกรรมการหลักประกัน ชุดท่ี 1 ประกอบด้วย
1. นายเฉลิมพล มโนขันธ์ ประธาน
2. นายวัชรพล ปานเปรม กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ศิริทัพ กรรมการ
4. นางนันทวดี นาแสวง กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ภู่เจริญ กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติราคาประเมินหลักประกัน หรือทบทวนราคา 
 หลักประกันท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
2. จัดท�ารายงานรายเดือน สรุปผลการประเมินรับราคาหลักประกัน  
 น�าเสนอคณะกรรมการหลักประกัน

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

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติราคาประเมินหลักประกัน หรือทบทวนราคา 
 หลักประกันท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
2. จัดท�ารายงานรายเดือน สรุปผลการประเมินรับราคาหลักประกัน  
 น�าเสนอคณะกรรมการหลักประกัน
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2.6 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน ประกอบด้วย
1. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา ประธาน
2. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ รองประธาน
3. นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
4. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
5. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
6. นางสาวศิริมา จินดาทองดี กรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ เอกโกศล กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. ก� าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับความเส่ียง 
 ด้านตลาดและกลยุทธ์ ในการบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และ 
 หน้ีสิน และระดับความเส่ียงด้านตลาดและสภาพคล่อง 
2. ก�าหนดแนวทางการบริหารโครงสร้างของงบดุลเพ่ือสนับสนุน 
 การด�าเนินงานให้ ได้ตามเป้าหมาย เช่น ก�าหนดอัตราส่วนเงิน 
 ให้สินเช่ือต่อเงินฝาก ระดับของเงินสดและเงินลงทุน องค์ประกอบ 
 และโครงสร้างของเงินให้สินเช่ือและเงินฝาก
3. ก� าหนดวิธี ในการค� านวณหาต้นทุนเงินให้สินเช่ือ (Loan  
 Transfer Pricing) ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุน เงินทุน ค่าใช้จ่าย 
 ในการบริหารและด�าเนินงาน ก�าไรท่ีต้องการ รวมถึงค่าธรรมเนียม 
 และการยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�าหนดแนวทางเลือกในการ 
 ใช้อัตราดอกเบ้ียคงท่ี หรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัว
4. ก�าหนดแผนการลงทุน ขนาดของพอร์ตโฟลิโอ สัดส่วน และ 
 ติดตามผลตอบแทนในการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท  
 การกระจายตัวของอายุหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ แผนระดมเงิน 
 ประจ�าปี และแผนเงินทุนฉุกเฉิน
5. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกล่ันกรอง การลงทุน และการซ้ือขาย 
 ตราสารหน้ี ในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด 
6. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือกล่ันกรอง วงเงินกู้ยืมระหว่างสถาบัน 
 การเงินในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด 
7. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างอัตราดอกเบ้ียท่ีใช้อ้างอิงของธนาคาร  
 ท้ังส� าหรับสินเช่ือและเงินฝาก
8. พิจารณากล่ันกรองการกู้ยืม และระดมเงินระยะยาว (เกินกว่า 1 ปี)  
 ของธนาคาร ต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขออนุมัติ
9. ก� าหนดแนวทางการบริหารเพ่ือให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อ 
 สินทรัพย์เส่ียงเพียงพอในการด�าเนินงาน และขยายธุรกิจตาม 
 แผนการท่ีวางไว้
10. ก�าหนดสมมติฐานและแบบจ�าลอง เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีอาจ 
 เกิดข้ึนในภาวะท่ีไม่ปกติ และจัดท�ารายงานผลลัพธ์ท่ีได้เสนอ 
 ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการธนาคาร  
 เพ่ือก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงต่อไป 
11. พิจารณาอนุมัติการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Product  
 Programme) ของบริการด้านเงินฝากหรือการระดมทุนอ่ืน 
 ของธนาคารให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า และ 
 สามารถแข่งขันในตลาดได้ และ/หรือพิจารณาการทบทวน ต่ออายุ  
 หรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ (Product Programme) ของบริการ 
 ด้านเงินฝากหรือการระดมทุนอ่ืนของธนาคารท่ีไม่ตอบสนอง 
 กับความต้องการของลูกค้า

12. พิจารณากล่ันกรองการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ของบริการด้าน 
 เงินฝาก หรือการระดมทุนผ่านตราสารทางการเงินอ่ืนของธนาคาร  
 ให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า และสามารถแข่งขัน 
 ในตลาดได้ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ กลยุทธ์  
 และความเส่ียง ในการออกผลิตภัณฑ์
13. พิจารณาอนุมัติข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
 ด้านสภาพคล่องในกรณีเกิดวิกฤต
14. พิจารณาวางแผน และอนุมัติการคัดเลือกบริษัทจัดการ และ 
 ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนท่ีธนาคารจะพิจารณาเป็นตัวแทนขาย  
 รวมท้ังกล่ันกรองข้อตกลง เง่ือนไข และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
15. แต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะท� างานชุดใดชุดหน่ึง  
 เพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ซ่ึงอยู่ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน
2.6.1 คณะอนุกรรมการอัตราดอกเบ้ีย ประกอบด้วย
1. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา ประธาน
2. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ รองประธาน
3. นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
4. นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
 นางสาวอารีรัตน์ เอกโกศล เลขานุการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
1. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างอัตราดอกเบ้ียท่ีใช้อ้างอิงของ 
 ธนาคาร ท้ังส� าหรับสินเช่ือและเงินฝาก
2. ก� าหนดสมมติฐานและแบบจ� าลอง เพ่ือประเมินความเส่ียง 
 ท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะท่ีไม่ปกติ และจัดท�ารายงานผลลัพธ์ท่ีได้ 
 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ 
 ธนาคาร เพ่ือก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงต่อไป 
3. พิจารณาอนุมัติข้ันตอนการปฏิบัติงาน และแผนรองรับ 
 เหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องในกรณีเกิดวิกฤต
4. พิจารณา อนุมัติ และส่ังการในการด� าเนินการแก้ ไขวิกฤต 
 ด้านสภาพคล่อง การติดตามและตรวจสอบสถานการณ์  
 การจัดหาก�าลังเจ้าหน้าท่ีหรืออุปกรณ์สนับสนุนตามท่ีได้รับแจ้ง  
 และจัดแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการ 
 รายงานและประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ประชาชน 
 ท่ัวไป และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ
5. ก�าหนดให้มีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
 ต่อเน่ืองด้านสภาพคล่อง เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
6. แต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะท� างานชุดใดชุดหน่ึง  
 เพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

3. กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ: กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วม
ในการบริหารงาน หรือไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธนาคาร หรือ
ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติ 
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เก่ียวกับการด� าเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ โดย
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก� าหนดโดย 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังน้ี
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
 ของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 
 อ�านาจควบคุมของธนาคาร ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี 
 เก่ียวข้องกับกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  
 พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
 ของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม 
 ของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
 ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี 
 กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ 
 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร
(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
 จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
 พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน  
 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ 
 ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
 ของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 
 อ�านาจควบคุมของธนาคาร
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร  
 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
 ของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจ 
 ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้นรวมถึงการท�ารายการ 
 ทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ  
 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ 
 ให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง 
 พฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญา 
 มีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์

 ท่ีมีตัวตนสุทธิของธนาคาร หรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่ 
 จ�านวนใดจะต�่ากว่า ท้ังน้ี การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไป 
 ตามวิธีการค� านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม 
 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
 ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหน้ี 
 ท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 กับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็น 

 ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส� านักงาน
 สอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่  
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการ 
 ให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง 
 ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากธนาคาร บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร  
 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ� านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
 ผู้บริการวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็นกรรมการท่ี ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทน 
 กรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น 
 ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
 ท่ีมีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
 ท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  
 ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
 ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน  
 ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
 ท่ีมีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย 
(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
 เก่ียวกับการด�าเนินงานของธนาคาร

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไป
ตามวรรคหน่ึง (1) ถึงเก้า (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ� านาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

กรรมการอิสระของธนาคาร มีจ�านวน 5 ท่าน ตามรายช่ือต่อไปน้ี
1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ
3. นายจ�านงค์ วัฒนเกส
4. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
5. นายศุภชัย สุขะนินทร์

ในปี 2564 กรรมการอิสระรายท่ี 2. ถึง 5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือให้บริการทางวิชาชีพกับธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ยกเว้นกรรมการอิสระ
รายท่ี 1. ท่ีเคยด� ารงต� าแหน่งประธานกรรมการของบริษัทซ่ึง 
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของธนาคารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
และได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี โดยคณะกรรมการ
ธนาคารให้ความเห็นและค�ารับรองว่า การแต่งต้ังกรรมการอิสระ
รายท่ี 1. ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็น 
ท่ีเป็นอิสระ และได้รับการผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติดังกล่าว 
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
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4. ค่าตอบแทนของกรรมการ

4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานต้ังแต่ระดับต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการข้ึนไป โดยมีการจัดการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในการก�ากับการท�างานของธนาคาร ค�านึงถึง
ผลประกอบการของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม และต้องเป็นไปตามมติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นก�าหนด

4.2 การจ่ายค่าตอบแทน
4.2.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน
ส� าหรับกรรมการ ก�าหนดเป็น 4 ส่วน ดังน้ี
 1) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายให้กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่ง  
  ดังน้ี
  • ประธานกรรมการธนาคาร 
  • ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆได้แก่ คณะกรรมการ 
   ตรวจสอบ
 2) ค่าเบ้ียประชุม โดยจ่ายให้แก่กรรมการตามจ�านวนคร้ัง 
  ท่ีเข้าร่วมประชุม

 3) เงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายบ�าเหน็จ 
  กรรมการ ดังน้ี
  • ธนาคารต้องมีผลก�าไรจากการประกอบการ และ
  • ธนาคารต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
 4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
  ก� าหนดเป็นจ� านวนแน่นอนวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะ 
  ก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป

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

4.2.2 ค่าตอบแทนอ่ืน เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ท่ีธนาคาร 
ก�าหนด ได้แก่ 
 • ค่าเบ้ียเล้ียง / ค่าท่ีพัก / ค่าพาหนะส� าหรับการเดินทาง
  ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�าปี 
  ประกันชีวิต
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ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน
ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2564 เป็นเงินรวม 6,750,000 บาท

รายช่ือ
คณะ

กรรมการ

คณะ
เจ้าหน้าท่ี

บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ

ก�ากับ 
ความเส่ียง รวม

1. นำยวำนิช ไชยวรรณ - - - - - -

2. ศำสตรำจำรย์พิเศษกิติพงศ์  
    อุรพีพัฒนพงศ์ 1,020,000 - - - - 1,020,000

3. นำยธีระพล ปุสสเด็จ 480,000 - 1,080,000 - - 1,560,000

4. นำยจ�ำนงค์ วัฒนเกส 480,000 - 330,000 140,000 - 950,000

5. นำยสตีเฟ่น ทีรำดอร์ บริโอเนส 480,000 - 360,000 80,000 600,000 1,520,000

6. นำยศุภชัย สุขะนินทร์ 480,000 - - - 300,000 780,000

7. นำยกัวรำฟ มำลิค 480,000 - - 80,000 360,000 920,000

8. นำงสำวกฤษณำ อร่ำมกุลชัย - - - - - -

9. นำยวิญญู ไชยวรรณ - - - - - -

10. นำยรอย ออกุสตินัส กุนำรำ - - - - - -

รวม 3,420,000 - 1,770,000 300,000 1,260,000 6,750,000

หมายเหตุ: 1. ตำรำงน้ีไม่รวมค่ำตอบแทนรำยเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร
  2. บุคคลล�ำดับท่ี 1 ไม่ขอรับค่ำตอบแทนรำยเดือน
  3. บุคคลล�ำดับท่ี 2 ได้รับแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 กรกฎำคม 2564
  4. บุคคลล�ำดับท่ี 8, 9, 10 ไม่ขอรับค่ำเบ้ียประชุมทุกคณะ

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
ในปี 2564 

ประเภท
จ�านวน
คน จ�านวนเงิน (บาท)

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 3 79,805,986.80

เงินสมทบเข้ำกองทุนส� ำรองเล้ียงชีพ 2 2,809,080  

เงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม 2 11,700

รวม 3 82,626,766.80

ตารางแสดงผลตอบแทนพิเศษในปี 2564

ประเภท
จ�านวน
คน จ�านวนเงิน (บาท)

ผลตอบแทนพิเศษ 6 3,392,000

รวม 6 3,392,000

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีหุ้น / หุ้นกู้ ในปี 2564

ประเภท
จ�านวน
คน จ�านวนเงิน (บาท)

หุ้น / หุ้นกู้ - -

รวม - -

ตารางแสดงค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเงินในปี 2564

ประเภท
จ�านวน
คน จ�านวนเงิน (บาท)

ประกันชีวิต 3 11,808.40

รวม 3 11,808.40
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5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับ 
การบริหารงานและการด� าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และเป็นธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี พร้อมยึดม่ันในความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้นโยบาย “การก�ากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม”  
(Market Conduct) และ “การให้สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ” 
(Responsible Lending) ด้วยความเช่ือม่ันในแนวคิด “Everyone 
Matters ทุกคนคือคนส� าคัญ”

ตลอดเส้นทางสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารมุ่งม่ันสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่าง เรียบง่าย และโปร่งใส โดยก�าหนด
นโยบาย มาตรการ รวมถึงระบบงานในการป้องกันและจัดการ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมดูแล ติดตาม  
และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และระบบงาน
ท่ีวางไว้ พร้อมทบทวนความเหมาะสมของนโยบายธนาคารและ
แนวทางท่ีเก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ดังน้ี

ลูกค้า: ธนาคารมุ่งสนับสนุนด้านการเงินส� าหรับประชาชนคนไทย
ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึง
บริการด้านการเงินในระบบได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ด้วยเง่ือนไข
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
น�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจได้อย่างม่ันคง และสามารถ
สร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

ดังน้ัน ธนาคารจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีสามารถตอบโจทย์ 
ลูกค้าได้อย่างหลากหลาย และพัฒนากระบวนการให้บริการท่ีรวดเร็ว  
การอนุมัติสินเช่ือท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงรักษาความสัมพันธ์อันดี 
กับลูกค้าเสมอมา ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ลูกค้าม่ันใจในคุณภาพและได้รับความ 
พึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการด้านสินเช่ือหรือผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงินของธนาคาร

ผู้ถือหุ้น: ธนาคารพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือสร้างการเติบโตด้านผลประกอบการและความย่ังยืนทางธุรกิจ 
ด้วยความตระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีต้องสร้าง
รากฐานการเติบโตเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับคนในสังคมในระยะยาว และการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น 
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของธนาคาร รวมท้ังหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีบนพ้ืนฐาน 
ของความซ่ือสัตย์และโปร่งใส

พนักงาน:  ธนาคารมีนโยบายด้านการพัฒนาอบรมความรู้ 
ความสามารถของพนักงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจ 
สูงสุด  โดยเล็งเห็นความส�าคัญของการสร้างบรรยากาศในการท�างาน 
เสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน และส่งเสริมให้พนักงานท่ีมี
ความสามารถมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน พร้อมรับผลตอบแทน 
ท่ีดีและเหมาะสม เพ่ือความร่วมแรงร่วมใจในการขับเคล่ือนสร้าง
การเติบโตร่วมกัน

คู่ค้า: ธนาคารให้ความส� าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต และเท่ียงธรรมต่อคู่ค้า โดยมุ่งเน้นการท�าธุรกิจร่วมกับคู่ค้า
ในระยะยาวและสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน รวมถึงธนาคารยัง
สนใจการแสวงหาพันธมิตรท่ีสามารถเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ในการด�าเนิน
ธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลักดันให้ธนาคารประสบความส�าเร็จ 
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งมากย่ิงข้ึน

เจ้าหน้ี: ธนาคารยึดม่ันในนโยบายและปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงิน 
ภายใต้ข้อตกลงท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ด้วยการควบคุมดูแล
ให้มีการช�าระคืนเงินกู้และดอกเบ้ียให้กับเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมทุกประเภท
อย่างครบถ้วนตามก� าหนดระยะเวลา พร้อมสร้างการเติบโต 
ด้านผลการด�าเนินงานให้เจ้าหน้ีมีความม่ันใจในฐานะการเงินและ
ความสามารถในการช�าระหน้ีของธนาคาร

หน่วยงานก�ากับดูแล: ธนาคารมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจภายใต้การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ/หรือข้อก� าหนดของหน่วยงานก� ากับดูแล 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

สังคม: ธนาคารมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ด้วยการอยู่เคียงข้าง 
ผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดย่อมให้สามารถเร่ิมต้นและต่อยอด 
ธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ซ่ึงเป็นส่วนส� าคัญในการสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจการด�าเนินงานของ
ธนาคารบนหลักจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ส่ิงแวดล้อม: ธนาคารมุ่งหวังเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยบรรเทา 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน ด้วยการด�าเนินโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
ให้เกิดความตระหนักถึงความส� าคัญของส่ิงแวดล้อม ท้ังเยาวชน
และพนักงานธนาคาร โดยยังก�าหนดลักษณะกิจการท่ีธนาคาร 
ไม่สนับสนุนการให้สินเช่ือ ได้แก่ ธุรกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมประกาศนโยบายให้เป็น
ส่วนหน่ึงในกระบวนการคัดกรองลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
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6. การประชุม

รายช่ือ
คณะกรรมการ

ธนาคาร
คณะเจ้าหน้าท่ี

บริหาร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับ

ความเส่ียง

ศำสตรำจำรย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 6/6 - - - -

นำยธีระพล ปุสสเด็จ 12/12 - 12/12 - -

นำยสตีเฟ่น ทีรำดอร์ บริโอเนส 12/12 - 12/12 3/3 12/12

นำยจ�ำนงค์ วัฒนเกส 12/12 - 11/12 3/3 -

นำยศุภชัย สุขะนินทร์ 12/12 - - - 10/12

นำยกัวรำฟ มำลิค 12/12 - - 3/3 12/12

นำงสำวกฤษณำ อร่ำมกุลชัย 12/12 - - - -

นำยวิญญู ไชยวรรณ 11/12 12/12 - - 10/12

นำยรอย ออกุสตินัส กุนำรำ 12/12 12/12 - - 12/12

หมายเหตุ: 1. บุคคลล�ำดับท่ี 1 ได้รับแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 กรกฎำคม 2564
  2. บุคคลล�ำดับท่ี 5 ได้รับแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ในคณะกรรมกำรก�ำกับควำมเส่ียง มีผลต้ังแต่วันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2564

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการฝึกอบรมมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมต่อบุคลากรทุกระดับของธนาคารอย่างชัดเจน เพ่ือ
เสริมสร้างความเช่ือถือและความไว้วางใจ พร้อมสร้างประโยชน์สูงสุด 
ให้อุตสาหกรรมทางการเงินของธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  
โดยบุคลากรทุกระดับมีหน้าท่ีต้องถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ 
อย่างเคร่งครัด ท้ังในส่วนท่ีพึงปฏิบัติต่อธนาคาร ลูกค้า สังคม และ
บุคลากรในองค์กร ดังน้ี
• ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ 
 ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ และนโยบายระเบียบงาน 
 ของธนาคารอย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการต่อต้านการ 
 คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และนโยบายการปฏิบัติงาน 
 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและ 
 ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
 การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง
• มีส่วนร่วมในการป้องกันและหลีกเล่ียงการกระท�าอันน�ามาซ่ึง 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความยึดม่ันในมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ และความระมัดระวัง 
 รอบคอบอย่างเต็มความสามารถ
• เก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูล 
 อันเป็นความลับเพ่ือแสวงหาประโยชน์ ในทางมิชอบแก่ตนเอง 
 หรือผู้อ่ืน

8.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธนาคารก�าหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมาตรการบริหาร
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังน้ี

8.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจและ
ขอบเขตการท�าธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย โดย 
ให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
มีลูกค้าท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จ� านวนจ�ากัด จึงมีความเส่ียงท่ีต�่ า
เก่ียวกับการรับและใช้ข้อมูลท่ียังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะท่ีมีสาระ
ส� าคัญ (Material Nonpublic Information) ท้ังน้ี ธนาคารมี 
ข้อก�าหนดในจรรยาบรรณพนักงานเก่ียวกับการรักษาข้อมูลความลับ  
และการห้ามใช้ข้อมูลของธนาคารและลูกค้าเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อ่ืน  

8.2 การท�าธุรกรรมกับผู้มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง
ธนาคารก� าหนดนโยบายการท� าธุรกรรมกับผู้มีผลประโยชน์
เก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร ป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ และเป็นกรอบการก�ากับดูแลความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีข้อก�าหนดในการท�าธุรกรรม ดังน้ี
8.2.1 ต้องไม่มีเง่ือนไขหรือข้อก� าหนดพิเศษผิดไปจากปกติ 
  ของการประกอบการค้าท่ัวไปท่ีมีความเส่ียงในระดับ 
  เดียวกัน 
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8.2.2 ประโยชน์ท่ีธนาคารได้รับต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการมี 
  ธรรมาภิบาลท่ีดี โดยจะต้องพิจารณาเง่ือนไขของการท�า 
  ธุรกรรม การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และ 
  การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
8.2.3  ต้องจัดท�าเป็นเอกสารสัญญาท่ีมีผลบังคับตามกฎหมาย  
  และมีเง่ือนไขหรือข้อก�าหนดเป็นปกติเหมือนกับการท�า 
  ธุรกรรมกับบุคคลท่ัวไปท่ีมีความเส่ียงในระดับเดียวกัน
8.2.4 การพิจารณาการท�าธุรกรรมต้องด�าเนินการอย่างโปร่งใส 
  และเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเป็นส�าคัญ และให้ความส�าคัญ 
  ต่อการป้องกันรายการท่ีอาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  โดยผู้มีต�าแหน่งหรือมีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร 
  ท่ีเก่ียวข้องต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติการท�าธุรกรรม
8.2.5 ธุรกรรมซ่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารก�าหนดต้องได้รับ 
  ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติ 
  จากคณะกรรมการธนาคาร

8.3 การรับและให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อ่ืนๆ
ธนาคารก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกระดับ  
สาขาของธนาคาร บริษัทลูก นายหน้า และตัวแทน รวมถึงผู้ถือหุ้น
หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท�าการแทนธนาคาร ต้องไม่ติดสินบน น�าเสนอ
หรือให้ค�าม่ันสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน หรือเรียกร้องผลประโยชน์
อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสมท้ังทางตรงและทางอ้อมกับลูกค้า หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน หรือบุคคลท่ีสาม เพ่ือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการใช้
วิจารณญาณท่ีเป็นกลางในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อ
การกระท�าในหน้าท่ีของผู้อ่ืน หรือท�าให้ ได้มาซ่ึงความได้เปรียบ 
ทางธุรกิจหรือประโยชน์อันมิชอบ หรือเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนใดท่ี 
ไม่เหมาะสม

9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ธนาคารให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายใน ด้วยการก�าหนด
เป็นนโยบายหลักในการสร้างระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ รวมท้ังการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เน่ืองจากธนาคารตระหนักดีว่าระบบการควบคุม 
ภายในท่ีดีและเหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการปฏิบัติงานในทุกส่วน 
ของธนาคาร ซ่ึงน�าไปสู่ผลประกอบการท่ีดีและความเจริญก้าวหน้า
ของธนาคารให้มีความย่ังยืน โดยสาระส�าคัญของระบบการควบคุม
ภายในท่ีธนาคารได้ก�าหนดไว้มีดังน้ี

1. การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ 
 ขนาดของธนาคารและเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ

2. คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีพิจารณาความเพียงพอ 
 ของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยก� ากับดูแล 
 การปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนท�างาน 
 ใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซ่ึงเน้นการพิจารณา 

 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตาม 
 กฎเกณฑ์ของทางการและทบทวนสอบทานนโยบายบัญชี 
 ท่ีส� าคัญ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร

3. ธนาคารได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างย่ิง  
 โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและฝ่ายงานบริหาร 
 ความเส่ียงท่ีมีหน้าท่ีวิเคราะห์ความเส่ียงประเภทต่างๆ และ 
 ติดตามให้ธนาคารมีความเส่ียงในระดับท่ียอมรับได้ตามท่ี 
 คณะกรรมการก� าหนด โดยมีการรายงานเร่ืองจากการ 
 พิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�า

4. ธนาคารมีระเบียบการปฏิบัติงานท่ีก� าหนดอ� านาจตลอดจน 
 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ รวมถึง 
 กระบวนการควบคุมในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน โดย 
 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติ 
 ออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและเพ่ือการตรวจสอบ 
 ระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้อย่างไม่ผิดพลาด

5. ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนา 
 อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้สนับสนุนข้อมูลทางการเงินและข้อมูล 
 การปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลตามระบบ 
 การควบคุมภายในท่ีก�าหนด และให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง 
 ท่ีมีนัยส� าคัญได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถให้ข้อมูลระบบ 
 สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ มีความถูกต้องครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 
 ของคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร

6. สายงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
 ธนาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามฐานความเส่ียง 
 ของงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบายระเบียบ 
 ปฏิบัติของธนาคาร เป็นแนวทางในการตรวจสอบ โดยสายงาน 
 ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานจาก 
 ฝ่ายจัดการ ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

10. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ธนาคารยึดม่ันในการด� าเนินงานท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ของธนาคารอย่างครบถ้วนและโปร่งใส โดยก�าหนดให้มีการก�ากับ
ตรวจสอบและก�ากับการปฏิบัติงานของธนาคาร ภายใต้กฎเกณฑ์
และนโยบายระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้สนใจท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ท่ัวไปของธนาคาร รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการด�ารง 
เงินกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมท้ังข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ซ่ึงมีการเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน 
และเว็บไซต์ของธนาคารท่ี www.tcrbank.com ตลอดจนช่องทาง
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ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Media) พร้อมท้ังเปิดเผยรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
ในรายงานประจ� าปี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของธนาคารเช่นเดียวกัน

11. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ธนาคารมุ่งเน้นการท�าความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการท่ีแท้จริง
ของลูกค้า พร้อมให้ความส� าคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี
และตอบโจทย์ลูกค้าในทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร โดยได้ 
จัดต้ังทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า พร้อมจัดต้ังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ให้บริการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท่ีสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดให้มีการน� า 
ข้อเสนอแนะของลูกค้าจากการสอบถามความพึงพอใจการใช้
บริการมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและกระบวนการต่างๆ  
เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง

ขณะเดียวกันธนาคารยังได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ของธนาคารผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ก แชต เว็บไซต์ 
เพ่ือให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ได้อย่างท่ัวถึง โดยธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทีมงาน
ด�าเนินการติดต่อลูกค้าท่ีให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และ
ส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีในทุกช่องทางการให้บริการ รวมถึงมี 
ทีมงานในการประสานงานรักษาฐานลูกค้าเก่าท่ีมีคุณภาพให้คงอยู่
กับธนาคารต่อไป

12. การรับเร่ืองร้องเรียน

ธนาคารให้ความส� าคัญกับแนวทางการด� าเนินงานท่ียึดหลัก 
ความถูกต้อง ซ่ือสัตย์ และโปร่งใส โดยได้จัดต้ังฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียน  
เพ่ือรองรับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือการแจ้งเบาะแส
การทุจริตต่างๆ ซ่ึงลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์
ของธนาคาร สาขา และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โดย 
เจ้าหน้าท่ีจะต้องสามารถรับเร่ืองได้ทันที แม้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ 
หน่วยงานอ่ืน เพ่ืออ�านวยความสะดวกและไม่ท�าให้ผู้ร้องเรียนเกิด
ความไม่พอใจ จากน้ันจึงแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบข้ันตอนและระยะเวลา 
ในการด�าเนินการ

นอกจากน้ัน ธนาคารยังมีการก�าหนดจรรยาบรรณหรือบทบาท
หน้าท่ีของพนักงานทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ 
และการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังมีกระบวนการด้านวินัย 
และมีระเบียบในการลงโทษพนักงานท่ีกระท�าความผิดอย่างจริงจัง 
ด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมให้มีการสอดส่อง
ดูแลการกระท�าผิดผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร

13. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีขอบเขตความรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่  
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 
การบริหารการเปล่ียนแปลงองค์กร (รวมถึงงานฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร) (Change Management) และธุรการ (General 
Administration)

แนวทางในการด�าเนินงาน
ในปี 2564 ยังคงเป็นปีท่ีมีความท้าทายต่อสายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดติดเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีมีความรุนแรงมากกว่าปี 2563 ในการ
บริหารจัดการเพ่ือการดูแลพนักงานของธนาคารในสถานการณ์ 
ดังกล่าว ส่งผลให้ท้ัง 3 หน่วยงานภายใต้ HR Management  
ต้องปรับแผนงานเพ่ือรองรับการท�างานอย่างเร่งด่วนในการรับมือ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

การด�าเนินงานตามแผนธุรกิจของธนาคารในปี 2564 ธนาคาร 
ได้เพ่ิมจ� านวนพนักงานอย่างต่อเน่ืองจากจ� านวน 3,244 คน  
เป็น 3,825 คน ในช่วงส้ินปี 2564 การเพ่ิมจ� านวนพนักงาน 
เป็นจ�านวนมากดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานบริหารการเปล่ียนแปลง
ต้องวางกลยุทธ์ เร่งให้ความรู้ท่ีจ� าเป็นต่อพนักงานเพ่ือน� าไป 
ปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม รวมถึงด�าเนินกระบวนการเพ่ือให้ม่ันใจว่า 
พนักงานขายมีใบอนุญาตท่ีจ� าเป็นต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมาย 
พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่าน DNA และค่านิยมหลัก 
ขององค์กรให้แก่พนักงาน ท้ังพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน 
ตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานผ่านระบบสวัสดิการ
พนักงานท่ีธนาคารได้จัดเตรียมไว้ และผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะ 
จัดให้มีข้ึนตลอดท้ังปี 2565  

ในปี 2564 ธนาคารได้เล็งเห็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงส�าคัญต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในระบบธนาคาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปล่ียนแปลง 
ในเชิงการเพ่ิมข้ึนของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และการควบคุมต่างๆ 
ธนาคารจึงได้มุ่งให้ความรู้แก่พนักงานในเร่ือง Market Conduct, 
Insurance Licensing and Insurance Act, Data Protection 
Act (PDPA), Collections Law & Regulation และกฎหมาย
แรงงาน ควบคู่ไปกับจริยธรรมในการท�างาน เพ่ือการให้บริการ 
ท่ีถูกต้องอย่างเป็นมืออาชีพแก่ลูกค้าของธนาคาร

นอกจากน้ี ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตร ESG การด�าเนินงานภายใต้
แนวนโยบายการธนาคารท่ีย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
และการเปล่ียนแปลงองค์รวมของแนวความคิดในการให้บริการ 
ท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้า สังคม และเพ่ือนพนักงานภายในธนาคาร รวมถึง
การฝึกอบรมต่างๆ ท้ังท่ีเป็นการอบรมในห้องอบรม การอบรม 
Online Training และการอบรม e-Learning เพ่ือสร้างและส่งเสริม
ความตระหนักรู้ถึงความส� าคัญของการให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า 
ท้ังภายนอกและภายใน อันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จท่ีย่ังยืนของธนาคาร 
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ขณะเดียวกันธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร
และบุคลากรท่ีธนาคารได้คัดเลือก เพ่ือให้มีทักษะส� าคัญในการน�า
พนักงานและองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 

14. นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารสนับสนุนให้มีการพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดย
ก�าหนดนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณของธนาคาร / คู่มือจรรยาบรรณ 
พนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกรอบในการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยและการปฏิบัติงานส� าหรับบุคลากร
ของธนาคาร ด้วยความยึดม่ันในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต  
และการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังต่อไปน้ี

1. จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับลงนามและยอมรับปฏิบัติตาม 
 คู่มือจรรยาบรรณของธนาคารและคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน  
 ตลอดจนให้การอบรมหัวข้อธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณให้กับ 
 พนักงานใหม่ทุกเดือน

2. ก�าหนดให้คู่มือจรรยาบรรณของธนาคารมีสาระส� าคัญเร่ือง  
 การก�ากับดูแลโดยรวม ดังน้ี
 2.1 จัดให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจความเส่ียง 
  เก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  
  ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และ 
  ช่ือเสียงของธนาคาร ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ของพนักงาน

 2.2 จัดให้มีหน่วยงานก� ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือ 
  ท� าหน้าท่ีก� ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
  อย่างเป็นอิสระ พร้อมท้ังจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร 
  ต่างๆ ให้กับหน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม
 2.3 จัดให้มีการก�ากับดูแลเพ่ือสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
  กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง นโยบายและ 
  ระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่างสม�่ าเสมอ โดยให้มีการ 
  บริหารจัดการพร้อมท้ังแนวทางแก้ ไขและมาตรการ 
  ป้องกันภายใต้กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล  
  นโยบาย และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
 2.4 จัดให้มีข้อบังคับในการปฏิบัติงานท่ีมีการด�าเนินการทางวินัย 
  และการก�าหนดโทษทางวินัยต่อผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
  กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลักษณะ 
  การกระท�าความผิด ด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดย 
  ไม่เลือกปฏิบัติ

3. จัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการด้านการ 
 ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และ 
 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
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ร�ยง�นท�งก�รเงิน

87 96
รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

งบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

88 98
รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจ้าของ

90 102
รายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบกระแสเงินสด

94 104
 งบแสดง

ฐานะการเงิน
หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 
ของธนาคารโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใช้ 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติอย่างสม�่ าเสมอและเหมาะสม ตามหลักความระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุ
สมผลในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ซ่ึงงบการเงิน 
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและได้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซ่ึงระบบบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการก�ากับดูแลท่ีเหมาะสม มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิผล เพ่ือให้
ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน แสดงให้เห็นฐานะการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควร 
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือให้เช่ือม่ันได้ว่าธนาคารมีฐานะม่ันคงและสามารถป้องกัน
ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ปกติ ท้ังน้ี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการอิสระท้ังส้ินเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  
ระบบการควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวตามท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ธนาคารได้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส เพียงพอ และเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของธนาคารส� าหรับปีบัญชี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการธนาคาร
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน 
ดังน้ี
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการตรวจสอบ
3. นายจ�านงค์ วัฒนเกส กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายรงค์ หิรัญพานิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายใน 
    เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร ท้ังน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมท้ังส้ิน 
12 คร้ัง และได้รายงานผลการด� าเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ� าทุกเดือน ผลงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีดังน้ี

1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ�างวดคร่ึงปีและประจ�าปี ซ่ึงได้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินท่ีรับรองท่ัวไป นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน  
และเช่ือถือได้ของข้อมูล ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
ในเร่ืองการสอบบัญชี การพิจารณาความเส่ียงท่ีส� าคัญ และแผนในการบริหารความเส่ียงของธนาคาร โดยได้
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอ

2. ระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และได้ก�ากับ
ดูแลการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี คู่มือปฏิบัติงานของสายงาน 
ตรวจสอบภายใน และได้ติดตามการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน 
ตลอดจนให้ค�าแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ ไขในประเด็นท่ีมีนัยส� าคัญ รวมท้ังจัดให้มีการตรวจประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในจากผู้เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และได้ดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในมีบุคลากร 
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ตามความเส่ียงใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึน (Emerging Risk) เช่น Cyber Risk เป็นต้น ตลอดจน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังท�างานใกล้ชิดกับ 
ผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน) และผู้สอบบัญชี

3.  ระบบการบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเส่ียงของธนาคาร โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
กลุ่มบริหารความเส่ียงของธนาคาร เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบริหารความเส่ียงของธนาคารในด้านต่างๆ มีความเหมาะสม  
และมีความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด
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4.  รายการท่ีเก่ียวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

5.  ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระ ส� าหรับ
อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีน้ัน ได้ค�านึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีส� านักงานอ่ืนท่ีเทียบเท่ามาประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ� ากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจ�าปี 2564 รวมท้ังพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพ่ือน� าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง โดยได้จัดท�าความเห็นและข้อเสนอแนะ น� าเสนอต่อ 
คณะกรรมการธนาคารแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลและสอบทานตามประเด็นต่างๆ ข้างต้น มีความเห็นว่า คณะกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคารมีนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการสอบทานสินเช่ือและก�ากับการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคาร
ก�าหนด และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ของทางการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ประเภทธุรกิจ
สถาบันการเงินท่ีท�าธุรกรรมภายในขอบเขตใบอนุญาตประกอบการ 
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย

ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก
ทุนจดทะเบียน	 1,000,000,000		 บาท
ทุนช�าระแล้ว	 1,000,000,000	 	บาท
หุ้นสามัญท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 100,000,000		 	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 ---	ไม่มี	---
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ	 10		 บาท

ทุนจดทะเบียนในปี 2564
ทุนจดทะเบียน	 5,903,750,000		 บาท
ทุนช�าระแล้ว	 5,000,000,000		 บาท
หุ้นสามัญท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 500,000,000		 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 ---	ไม่มี	---
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ	 10		บาท

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน 
ของผู้สอบบัญชี	และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งต้ัง 
ผู้สอบบัญชี	รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี

ส� าหรับรายช่ือผู้สอบบัญชีท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็น 
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร	จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 ซ่ึง	 ธปท.	 ได้มีหนังสือท่ี	 
ฝกก.	117/2561	เร่ือง	การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี	ฉบับลงวันท่ี	 
12	มีนาคม	2561	ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากบริษัท	เคพีเอ็มจี	 
ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่

1.		นางสาวอรพินท์	สินถาวรกุล	
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขท่ี	9441	และ/หรือ
2.		นายชาญชัย	สกุลเกิดสิน	
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขท่ี	6827	และ/หรือ
3.		นางสาวพรรณทิพย์	กุลสันติธ�ารงค์	
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขท่ี	4208

ความสัมพันธ์กับธนาคาร
ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับแต่งต้ังไม่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะอ่ืนกับธนาคาร

ข้อมูลธนาคาร
ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จำากัด (มหาชน)

218 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



สำานักงานสาขา

ส�านักงานใหญ่
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ส�านักธุรกิจรัชดาภิเษก 
(อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์วัฒนธรรม)  
123 ช้ัน 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

สาขาซีคอน บางแค
ห้องเลขท่ี 329 ช้ัน 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สาขาซีคอน ศรีนครินทร์
ห้องเลขท่ี 3057D-2 ช้ัน 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี 
ห้องเลขท่ี 173 ช้ัน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
55/88-89, 55/91 หมู่ท่ี 1 ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกล้า
ห้องเลขท่ี 426/2 ช้ันท่ี 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า
7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สาขาเซ็นทรัล พระราม 2
ห้องเลขท่ี G30/1 ช้ัน G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
160 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3
ห้องเลขท่ี 402/2 ช้ัน 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ห้องเลขท่ี 231/2 ช้ัน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ 
ห้องเลขท่ี 324/1B ช้ัน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
69, 69/1, 69/2, 69/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230

สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต
ห้องเลขท่ี 342 ช้ัน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
199, 199/1, 199/2 หมู่ท่ี 6 ตำาบลเสาธงหิน อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ 
ห้องเลขท่ี B406/1 ช้ัน 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์
4, 4/1 - 4/2, 4/4 ถนนราชดำาริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0 2642 3112

0 2458 2821

0 2054 0789

0 3805 3775

0 2884 7890

0 2416 1901

0 2126 6816

0 2056 9579

0 2530 3887

0 2086 5936

0 2250 1888

0 2697 5454

0 2458 2818-20

0 2054 0567
0 2054 0678
0 2054 0777

0 3805 3773-4
0 3805 3999

0 2884 7797-9

0 2416 1688-9
0 2416 1900

0 2231 1888
0 2126 6814-5

0 2056 9576-8

0 2530 3888

0 2086 2211
0 2086 5934-5

0 2250 1888

จันทร์ - ศุกร์ 
08.30 น. - 17.00 น.

ทุกวัน
11.00 น. - 19.30 น.

ทุกวัน 
10.30 น. - 19.30 น.

ทุกวัน 
10.30 น. - 19.30 น.

ทุกวัน
11.00 น. - 19.30 น.

ทุกวัน 
11.00 น. - 19.30 น.

ทุกวัน
10.30 น. - 19.30 น.

ทุกวัน
11.00 น. - 20.00 น.

ทุกวัน
10.30 น. - 19.30 น.

ทุกวัน
11.00 น. - 20.00 น.

ทุกวัน
10.30 น. - 19.30 น.

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ
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ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
ห้องเลขท่ี 524 ช้ัน 5 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 430/1  
หมู่ท่ี 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำาบลบางเขน อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
ห้องเลขท่ี 326  ช้ัน 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
129 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ห้องเลขท่ี BB-07 ช้ัน B ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา 
1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
30000

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
ห้องเลขท่ี 2S-C13 A, B ช้ัน 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สาขาเดอะมอลล์ บางแค
ห้องเลขท่ี 3S-R2-3B ช้ัน 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

สาขานครปฐม
136 ถนนราชวิถี ตำาบลพระปฐมเจดีย์ อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 

สาขาบ๊ิกซี อ้อมใหญ่
(ใกล้ทางเข้าลานจอดรถ ตรงข้ามเอ็มเค)
ห้องเลขท่ี GJA 001/3 ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
17/17 หมู่ท่ี 8 ถนนเพชรเกษม ตำาบลอ้อมใหญ่ อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
73160

สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์
ห้องเลขท่ี 2 C001 ช้ัน 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค 
61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 
ห้องเลขท่ี PLZ.2.SHP030 ช้ัน 2 ฝ่ังเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
94 ถนนพหลโยธิน ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

สาขาแฟช่ันไอส์แลนด์ รามอินทรา
ห้องเลขท่ี GSSH111 ช้ัน 1 ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 
10230

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

ทุกวัน
11.00 น. - 19.30 น.

ทุกวัน 
10.30 น. - 19.30 น.

ทุกวัน
 10.30 น. - 19.30 น.

ทุกวัน 
11.00 น. - 19.30 น.

ทุกวัน 
10.30 น. - 19.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
08.30 น. - 17.00 น.

ทุกวัน
10.30 น. - 19.30 น.

ทุกวัน
10.30 น. - 19.30 น.

ทุกวัน
11.00 น. - 19.30 น.

ทุกวัน 
 11.00 น. - 19.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
08.30 น. - 17.00 น.

0 2180 6446-8

0 2472 1888

0 4434 2342
0 4434 2688-90

0 2704 7500
0 2704 7891-3

0 2803 8488-92

0 3431 0555
0 3431 0001-3

0 2431 2590-2

0 2780 2209-11

0 2958 5276-9

0 2947 5656
0 2947 5681
0 2947 5694-5

0 2222 3180-1
0 2222 3760-1

0 2180 6449

0 2472 1888

0 4434 2665

0 2704 7894

0 2803 8493

0 3431 0004

0 2431 2589

0 2780 2208

0 2958 5377

0 2947 5680

0 2222 3120

220 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ

สาขาสมุทรปราการ
156 ถนนศรีสมุทร ตำาบลปากน้ำา อำ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10270

สาขาสมุทรสาคร
920/30 ถนนเอกชัย ตำาบลมหาชัย อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000

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

จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 17.00 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
08.30 น. - 17.00 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
08.30 น. - 17.30 น.

0 2730 9160-3

0 3442 4200
0 3442 4343-4
0 3442 4446

0 2261 9958-9

0 2730 9159

0 3442 4445

0 2261 9957
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สาขาสินเชือ่เพื่อรายย่อย 
และสำานักงานนาโนเครดิต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรุงเทพฯ

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กล้วยน�้าไท
4062 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ถนนจันทน์ 
34 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ถนนพระยาสุเรนทร์
785 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 45
49/765 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 45 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ทุ่งครุ 
381/4 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นาคนิวาส-ลาดพร้าว
2 ห้อง 104 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10310

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางกะปิ
171 ซอยศูนย์การค้าแฮปป้ีแลนด์ 2 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางขุนนนท์
21/45 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

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

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

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางบอน
701 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ประชานิเวศน์ 
3/1 ห้อง A1 ประชานิเวศน์ 1 สแควร์ โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 
ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พระโขนง 
28/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พระราม 2
179/10 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

0 2249 5236

0 2212 8672

0 2136 6843

0 2532 2286

0 2426 2664

0 2538 5421

-

-

0 2347 0182

0 2413 3503

0 2415 5646

0 2591 9182

0 2130 7626

0 2408 4852

0 2249 3517
0 2249 5165

0 2212 8670-1

0 2136 6842-3

0 2532 2285-6

0 2426 2663

0 2538 5073
0 2538 5083

0 2377 2985-6

0 2433 7406-7

0 2347 0441-2

0 2413 3504-5

0 2415 5644-5 

0 2591 9180-1

0 2130 7625-6

0 2408 4850-1

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ
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สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย มีนบุรี
ศูนย์การค้ามีนบุรี อาคารปลาตะเพียนทอง ช้ัน 2
521/7 หมู่ท่ี 18 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย รามค�าแหง
38 ซอยรามคำาแหง 37/1 (หมู่บ้านวิกรม์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ลาดกระบัง
2654/39 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย วงเวียนใหญ่
388 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ศรีย่าน
664 อาคารห้างสรรพสินค้าเอดิสัน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หนองแขม
1711 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หนองจอก 
3 ถนนเช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ห้วยขวาง
1998/4-5 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อุดมสุข 
79 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ส�านักงานนาโนเครดิต คู้บอน 27
4 ซอยคู้บอน 27 แยก 24 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ส�านักงานนาโนเครดิต เซ็นเตอร์วัน
ห้อง 99 ช้ัน G อาคารเซ็นเตอร์วัน ช้อปป้ิง พลาซ่า
1 ซอยเลิศปัญญา ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดกีบหมู
399/5 ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดโกสุมรวมใจ
312/3 ตลาดโกสุมรวมใจ ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดชุมชนชัยฉิมพล ี
19 ซอยบางแวก 82 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดชุมชนหมู่บ้านธรากร
4 ซอยรามคำาแหง 166 แยก 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
10.00 น. - 19.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.
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ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ
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ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเซฟเซ็นเตอร์
42/30-42/34 หมู่ท่ี 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม ่
499/1-10 ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 
10170

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเตาปูน
547/25 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดน�าชัย
127 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดบวรร่มเกล้า
123/23 ตลาดบวรร่มเกล้า ซอยเคหะร่มเกล้า 1/3 แขวงคลองสองต้นนุ่น  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดบางปะกอก
1439 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดบัวพัฒนา (ลาดปลาเค้า 50)
456 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดปัฐวิกรณ์
27/51 หมู่ท่ี 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดพลู
1577 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดพัฒนาการ
174 ซอยพัฒนาการ 70 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดย่ิงเจริญ
651 ตลาดย่ิงเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดลาซาล 10
179 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดลานทรายพลาซ่า
659/103 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดลุงเพ่ิม (วิภาวดี 22)
222 ซอยทองหล่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต
109/14 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.
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ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ

224 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเศรษฐะทัตต์
75 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดอ่อนนุช 58
1932 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดแฮปป้ีแลนด์ ใหม่ (เสรีไทย 41)
48/5 ซอยเสรีไทย 41 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ส�านักงานนาโนเครดิต ถนนสวนผัก
89 หมู่ท่ี 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170

ส�านักงานนาโนเครดิต ท่าทราย
304/237 ซอยประชาช่ืน 12 แยก 1-2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
10210

ส�านักงานนาโนเครดิต บางกระด่ี
166/3 ถนนบางกระด่ี แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ส�านักงานนาโนเครดิต ประตูน�้า
555 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ส�านักงานนาโนเครดิต พัฒนาการ 20
206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ส�านักงานนาโนเครดิต พาหุรัด
95/103-106 อาคารตลาดพาหุรัด ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

ส�านักงานนาโนเครดิต รามค�าแหง 2
197/199/201/203/205 อาคารนัมเบอร์วันพลาซ่า ถนนรามคำาแหง 2  
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ส�านักงานนาโนเครดิต ลาดพร้าว-วังหิน
760 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ส�านักงานนาโนเครดิต วัน แอท โบ๊เบ๊
253/3 ถนนดำารงรักษ์  แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
10100

ส�านักงานนาโนเครดิต ศิริราช
954/32 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ส�านักงานนาโนเครดิต สรงประภา
8/2 ซอยสรงประภา 9 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
10210

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น.- 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.
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ส�านักงานนาโนเครดิต สีลม
425 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ส�านักงานนาโนเครดิต หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
45 ถนนนักกีฬาแหลมทอง แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

นครปฐม

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ก�าแพงแสน
111/2 หมู่ท่ี 1 ตำาบลกำาแพงแสน อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครชัยศรี (นครปฐม)
97/19 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบางกระเบา อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครปฐม
17-18 ถนนบ่อเร่ิม ตำาบลพระปฐมเจดีย์ อำ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
73000

ส�านักงานนาโนเครดิต ดอนตูม
129/19 หมู่ท่ี 1 ตำาบลสามง่าม อำาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดขุนแผน (นครปฐม)
31/37 หมู่ท่ี 1 ตำาบลท่าตลาด อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดมาลี
141/50 หมู่ 5 ตำาบลกระทุ่มล้ม อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดศาลายา
139/32 หมู่ท่ี 5 ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

นนทบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นนทบุรี
706 ถนนประชาราษฎร์ ตำาบลสวนใหญ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางใหญ่
52/95 หมู่ท่ี 6 ตำาบลเสาธงหิน อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ปากเกร็ด
121/19 ห้องเลขท่ี PB 03 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดลุงออม
61/3 หมู่ท่ี 4 ตำาบลปลายบาง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดใหม่เรวดี
543/34 ถนนเรวดี ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2212 8670–1

0 2377 2985-6

0 3430 0637-8

0 3431 0326

0 3421 9696
0 3427 2696

0 3421 9695-8
0 3427 1231-2

0 3431 1086

0 2408 7479

0 2441 9383

0 2526 8524-5

0 2595 0420-2

0 2583 5615-6

0 2403 5009

0 2526 8524-5

0 2212 8672

-

0 3430 0639

0 3431 0327

0 3427 2696

0 3421 9699

-

-

-

0 2526 8540

0 2595 0423

0 2583 5617

-

0 2526 8540

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ
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ส�านักงานนาโนเครดิต ไทรน้อย (นนทบุรี)
25/10 หมู่ท่ี 1 ตำาบลคลองขวาง อำาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

ส�านักงานนาโนเครดิต บางบัวทอง
59/2 หมู่ท่ี 2 ตำาบลโสนลอย อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส�านักงานนาโนเครดิต เมืองทองธานี
101-101/1 ถนนป๊อปปูล่า ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ปทุมธานี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ตลาดไท
31/26 ตลาดไท หมู่ท่ี 9 ตำาบลคลองหน่ึง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
12120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ธัญบุรี คลอง 6
40/67 หมู่ท่ี 1 ตำาบลคลองหก อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นวนคร (ปทุมธานี)
10/27 หมู่ท่ี 19 ตำาบลคลองหน่ึง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ปทุมธานี
24/159 ถนนปทุมกรุงเทพ ตำาบลบางปรอก อำาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
12000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย รังสิต
81 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 3 ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
12130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ล�าลูกกา
169/33 หมู่ท่ี 3 ถนนลำาลูกกา ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดกลางลาดสวาย
52/39 หมู่ท่ี 5 ตำาบลลาดสวาย อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดฐานเพชรปทุม
99/8 หมู่ท่ี 5 ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดไทยสมบูรณ์
58 หมู่ท่ี 4 ตำาบลคลองสาม อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดนานาเจริญ
23/7 หมู่ท่ี 6 ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดมารวย (หทัยราษฎร์ 54)
39/4 หมู่ท่ี 18 ตำาบลบึงคำาพร้อย อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์ 
 09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2147 1837

0 2595 0420-2

0 2583 5615-6

0 2516 4035-6

0 2577 1383-4

0 2529 1891-2

0 2581 1046-7

0 2567 0060-2

0 2531 5012
0 2531 5014

0 2531 5012
0 2531 5014

0 2194 0993

0 2516 4035-6

0 2592 4191

0 2136 6842-3

-

0 2595 0423

0 2583 5617

0 2516 4037

0 2577 1385

0 2529 1892

0 2581 1048

0 2567 0063

0 2531 5013

0 2531 5013

-

0 2516 4037

-

0 2136 6843

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ
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ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดอุดมทรัพย์
89/85 ตลาดอุดมทรัพย์ หมู่ท่ี 1 ถนนสาย 346 ตำาบลคูขวาง อำาเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 12140

ส�านักงานนาโนเครดิต ธัญบุรี คลอง 11-12
11/12 หมู่ท่ี 1 ตำาบลบึงน้ำารักษ์ อำ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ส�านักงานนาโนเครดิต บางคูวัด
88/10 หมู่ท่ี 1 ตำาบลบางคูวัด อำาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ส�านักงานนาโนเครดิต ล�าลูกกา คลอง 8
9/18 อาคารตลาดเจริญกัลป์ หมู่ท่ี 5 ตำาบลลำาลูกกา อำาเภอลำาลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12150

สมุทรปราการ

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางพลี
200/60 หมู่ท่ี 1 ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางพลีใหญ่ (สมุทรปราการ)
228/11 หมู่ท่ี 11 ตำาบลบางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พระประแดง
265/2 หมู่ท่ี 17 ถนนนครเข่ือนขันธ์ ตำาบลบางพ่ึง อำาเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดทิพย์เกสร
99/41 หมู่ท่ี 8 ตำาบลบางโฉลง อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดไทยรุ่งทิพย์ (สมุทรปราการ)
536/1 ตลาดไทยรุ่งทิพย์ หมู่ท่ี 11 ตำาบลคลองด่าน อำาเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10550

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดน�าไทย (บางพลี)
99/5 หมู่ท่ี 5 ตำาบลบางพลีน้อย อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดภูมิใจนิเวศน์
189/12 หมู่ท่ี 5 ตำาบลในคลองบางปลากด อำาเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดสดนิคมฯ บางปู
548 ตลาดสดนิคมฯ บางปู หมู่ท่ี 6 ถนนพุทธรักษา ตำาบลแพรกษา  
อำ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเอ่ียมเจริญ
2114 หมู่ท่ี 8 ตำาบลสำ าโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10270

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2581 1046-7

0 2147 1522

0 2159 9118

0 2531 5236-7

0 2181 7971-2

0 2180 0598-9

0 2464 2471

0 2130 0424

0 2330 1055

0 2181 7971-2

0 2405 3726

0 2324 3355

0 2384 1448

0 2581 1048

-

-

0 2531 5238

0 2181 7973

0 2180 0598

0 2464 2472

-

-

0 2181 7973

-

-

-

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ
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สมุทรสาคร

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร)
345/6 หมู่ท่ี 1 ตำาบลหลักสาม อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พุทธมณฑลสาย 5
90/14 หมู่ท่ี 5 ตำาบลอ้อมน้อย อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

ส�านักงานนาโนเครดิต กระทุ่มแบน (สมุทรสาคร)
1272/5 ถนนสุคนธวิท ตำาบลตลาดกระทุ่มแบน อำาเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดพรชัย
17/2 หมู่ท่ี 6 ตำาบลพันท้ายนรสิงห์ อำ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดโพธ์ิแจ้เซ็นเตอร์
24/310 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000

ส�านักงานนาโนเครดิต ท่าฉลอม (สมุทรสาคร)
33/352 หมู่ท่ี 4 ตำาบลท่าจีน อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ภาคเหนือ
เชียงราย

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เชียงของ (เชียงราย)
279 หมู่ท่ี 3 ตำาบลเวียง อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เชียงราย
180/24 หมู่ท่ี 12 ตำาบลรอบเวียง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เทิง (เชียงราย)
193/1 หมู่ท่ี 1 ตำาบลเวียง อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บ้านดู่ (เชียงราย)
339/2 หมู่ท่ี 4 ตำาบลบ้านดู่ อำ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พาน (เชียงราย)
1319 หมู่ท่ี 12 ตำาบลเมืองพาน อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย แม่จัน (เชียงราย)
219/5 หมู่ท่ี 4 ตำาบลแม่จัน อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย แม่สาย (เชียงราย)
2/5 หมู่ท่ี 5 ตำาบลเวียงพางคำา อำ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
69/8 หมู่ท่ี 1 ตำาบลเวียง อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3448 0300-1

0 2408 1681-2

0 3440 6350

0 3444 0825

0 3440 6631

0 3444 6423

0 5318 0095
0 5318 5523

0 5371 9056-7

0 5372 7293

0 5316 0643
0 5316 0645

0 5372 1903-4

0 5316 0930-1

0 5373 1481-2

0 5316 0988-9

0 3448 0301

0 2408 1682

-

-

-

-

0 5318 5523

0 5371 9058

0 5372 7294

0 5316 0645

0 5372 1904

0 5316 0931

0 5373 1483

0 5316 0989
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ส�านักงานนาโนเครดิต เชียงแสน (เชียงราย)
937/1 หมู่ท่ี 3 ตำาบลเวียง อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดสดกลางเวียง (เชียงราย)
428 หมู่ท่ี 1 ตำาบลเวียงชัย อำาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดห้วยไคร้ (แม่สาย)
282 หมู่ท่ี 7 ตำาบลห้วยไคร้ อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220

ส�านักงานนาโนเครดิต ป่าแดด (เชียงราย)
10/6 หมู่ท่ี 1 ตำาบลป่าแดด อำาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190

ส�านักงานนาโนเครดิต วัดร่องขุ่น (เชียงราย)
165 หมู่ท่ี 1 ตำาบลป่าอ้อดอนชัย อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

เชียงใหม่

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย จอมทอง (เชียงใหม่)
240/3 หมู่ท่ี 5 ตำาบลข่วงเปา อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เชียงใหม่
265/4 ถนนช้างเผือก ตำาบลช้างเผือก อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
50300

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ตลาดแม่เหียะ (เชียงใหม่)
32/4 หมู่ท่ี 2 ตำาบลแม่เหียะ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ฝาง (เชียงใหม่)
661/1 หมู่ท่ี 3 ตำาบลเวียง อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย แม่แตง (เชียงใหม่)
333/43 หมู่ท่ี 2 ตำาบลข้ีเหล็ก อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย แม่ริม (เชียงใหม่)
399/93 หมู่ท่ี 1 ตำาบลริมใต้ อำ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สันก�าแพง
108/46 หมู่ท่ี 3 ตำาบลต้นเปา อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สันทราย (เชียงใหม่)
199 หมู่ท่ี 2 ตำาบลสันพระเนตร อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สันป่าตอง (เชียงใหม่)
137 หมู่ท่ี 10 ตำาบลยุหว่า อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หนองหอย (เชียงใหม่)
332/3 ถนนลำาพูน ตำาบลวัดเกต อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5360 2523-4

0 5376 8289

0 5373 1481-2

0 5376 1120

0 5372 7296

0 5311 4707-8

0 5321 6238-9

0 5327 1172
0 5327 1182

0 5345 1349

0 5337 2366
0 5337 2036

0 5311 1651

0 5333 9474-5

0 5310 6190
0 5310 6588

0 5311 4751-2

0 5311 1639

0 5360 2524

-

0 5373 1483

-

-

0 5311 4708

0 5321 6237

0 5327 1182

0 5345 1348

0 5337 2036

0 5311 1652

0 5333 9476

0 5310 6588

0 5311 4752

0 5311 1638
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สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ฮอด (เชียงใหม่)
110/11 หมู่ท่ี 2 ตำาบลหางดง อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

ส�านักงานนาโนเครดิต เชียงดาว (เชียงใหม่)
378/3 หมู่ท่ี 6 ตำาบลเชียงดาว อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

ส�านักงานนาโนเครดิต ไชยปราการ (เชียงใหม่)
35/3 หมู่ท่ี 2 ตำาบลปงตำา อำ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

ส�านักงานนาโนเครดิต ทุ่งเส้ียว (เชียงใหม่)
458/3 หมู่ท่ี 3 ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ส�านักงานนาโนเครดิต พร้าว (เชียงใหม่)
245/2 หมู่ท่ี 4 ตำาบลเวียง อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

น่าน

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย น่าน
7/22 ถนนเจ้าฟ้า ตำาบลในเวียง อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ปัว (น่าน)
148/1 หมู่ท่ี 3 ตำาบลปัว อำาเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

ส�านักงานนาโนเครดิต เวียงสา (น่าน)
248/2 หมู่ท่ี 4 ตำาบลกลางเวียง อำาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

พะเยา

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เชียงค�า (พะเยา)
85/2 หมู่ท่ี 15 ตำาบลหย่วน อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา 56110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พะเยา
112 ถนนพหลโยธิน ตำาบลแม่ต๋ำา อำ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ส�านักงานนาโนเครดิต จุน (พะเยา)
260/4 หมู่ท่ี 5 ตำาบลห้วยข้าวก่ำา อำ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

ส�านักงานนาโนเครดิต แม่ใจ (พะเยา)
251/1 หมู่ท่ี 5 ตำาบลแม่ใจ อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

แพร่

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย แพร่
96/15 ถนนช่อแฮ ตำาบลในเวียง อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ส�านักงานนาโนเครดิต สอง (แพร่)
46/2 หมู่ท่ี 6 ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

ส�านักงานนาโนเครดิต สูงเม่น (แพร่)
2/11 หมู่ท่ี 4 ตำาบลดอนมูล อำาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ อังคาร ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5311 4814-5

0 5310 6445

0 5311 4836

0 5311 4881

0 5310 6337

0 5471 8462-3

0 5471 8278-9

0 5471 8397

0 5443 0970

0 5443 1029-30

0 5443 0859

0 5449 9201

0 5453 1352-5

0 5452 0880-1

0 5452 0642

0 5311 4815

-

-

-

-

0 5471 8463

0 5471 8279

-

0 5443 0971

0 5443 1028

-

-

0 5453 1351

0 5452 0881

-
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ล�าปาง

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เกาะคา (ล�าปาง)
291/1 หมู่ท่ี 7 ตำาบลศาลา อำาเภอเกาะคา จังหวัดลำาปาง 52130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ล�าปาง
357/24-25 ถนนบุญวาทย์ (ฉัตรไชย) ตำาบลสวนดอก อำาเภอเมืองลำาปาง 
จังหวัดลำาปาง 52100

ส�านักงานนาโนเครดิต แม่เมาะ (ล�าปาง)
184/2 หมู่ท่ี 7 ตำาบลแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง 52220

ส�านักงานนาโนเครดิต วังเหนือ (ล�าปาง)
5/34 หมู่ท่ี 9 ตำาบลวังเหนือ อำาเภอวังเหนือ จังหวัดลำาปาง 52140

ส�านักงานนาโนเครดิต ห้างฉัตร (ล�าปาง)
103/2 หมู่ท่ี 1 ตำาบลห้างฉัตร อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง 52190

ล�าพูน

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ล�าพูน
182/2 หมู่ท่ี 5 ตำาบลเวียงยอง อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน 51000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดอ�านาจบ้านแซม ป่าซาง (ล�าพูน)
109 หมู่ท่ี 2 ตำาบลม่วงน้อย อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน 51120

ส�านักงานนาโนเครดิต เวียงหนองล่อง (ล�าพูน)
53/6 หมู่ท่ี 6 ตำาบลวังผาง อำาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำาพูน 51120

อุตรดิตถ์

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พิชัย (อุตรดิตถ์)
57 หมู่ท่ี 3 ตำาบลในเมือง อำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อุตรดิตถ์
1/19 ถนนเจริญธรรม ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ส�านักงานนาโนเครดิต ส่ีแยกวังสีสูบ (อุตรดิตถ์)
7/15 หมู่ท่ี 2 ตำาบลง้ิวงาม อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ภาคกลาง
ก�าแพงเพชร

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ก�าแพงเพชร
91/4 ถนนราษฎร์รวมใจ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร  
จังหวัดกำาแพงเพชร 62000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สลกบาตร (ก�าแพงเพชร)
1497/1 หมู่ท่ี 1 ตำาบลสลกบาตร อำาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำาแพงเพชร 
62130

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ อังคาร พุธ
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5426 0348

0 5422 5300-3

0 5426 0171

0 5426 0113

0 5420 9500

0 5309 6182-4

0 5309 6182-4

0 5309 6404

0 5547 9644
0 5547 9688

0 5541 6541
0 5541 6543

0 5547 9645

0 5571 3101-4

0 5574 1864-5

0 5426 0347

0 5422 5304

-

-

-

0 5309 6184

0 5309 6184

-

0 5547 9688

0 5541 6542

-

0 5571 3105

0 5574 1864
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ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดสมหวัง (ก�าแพงเพชร)
23/1 หมู่ท่ี 12 ตำาบลป่าพุทรา อำาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำาแพงเพชร 62130

ส�านักงานนาโนเครดิต ท่ามะเขือ (ก�าแพงเพชร)
828 หมู่ท่ี 2 ตำาบลท่ามะเขือ อำาเภอคลองขลุง จังหวัดกำาแพงเพชร 62120

ชัยนาท

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชัยนาท
13/57 ถนนพรหมประเสริฐ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
17000

ส�านักงานนาโนเครดิต สรรคบุรี (ชัยนาท)
34/6 หมู่ท่ี 8 ตำาบลแพรกศรีราชา อำาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

นครนายก

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครนายก
74/142 หมู่ท่ี 7 ตำาบลบ้านใหญ่ อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านนา (นครนายก)
88/1 หมู่ท่ี 5 ตำาบลบ้านนา อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

นครสวรรค์

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ท่าตะโก (นครสวรรค์)
616/41 หมู่ท่ี 7 ตำาบลท่าตะโก อำาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครสวรรค์
49/39 หมู่ท่ี 5 ตำาบลนครสวรรค์ตก อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
60000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตาคลี (นครสวรรค์)
82/4 ถนนตาคลีพัฒนา ตำาบลตาคลี อำาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

ส�านักงานนาโนเครดิต บรรพตพิสัย (นครสวรรค์)
601/10 หมู่ท่ี 1 ตำาบลเจริญผล อำาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 

ส�านักงานนาโนเครดิต พยุหะคีรี (นครสวรรค์)
188/16 หมู่ท่ี 4 ตำาบลพยุหะ อำาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

ส�านักงานนาโนเครดิต ลาดยาว (นครสวรรค์)
80 หมู่ท่ี 6 ตำาบลลาดยาว อำาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ อังคาร พุธ
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.30 น.

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5574 1864-5

0 5574 1465

0 5641 0912-3

0 5641 0879

0 3731 4247-9

0 3734 9246

0 5620 0991-2

0 5688 2133-4

0 5620 0418

0 5621 7622

0 5620 0840

0 5627 1390
0 5627 1389

0 5574 1864

-

0 5641 0913

-

0 3731 4249

-

0 5620 0992

0 5688 2135

-

-

-

0 5627 1389
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พระนครศรีอยุธยา

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครหลวง (อยุธยา)
84/16 หมู่ท่ี 4 ตำาบลนครหลวง อำาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13260

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ประตูน�้าพระอินทร์
92/71-72 หมู่ท่ี 7 ตำาบลเชียงรากน้อย อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13180

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย วังน้อย (อยุธยา)
113 หมู่ท่ี 7 ตรอกอาคารพาณิชย์ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เสนา (อยุธยา)
401/1 ถนนทักษิณเสนา (ก) ตำาบลเสนา อำาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อยุธยา
94/6 หมู่ท่ี 6 ตำาบลไผ่ลิง อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดท่าเรือ (อยุธยา)
433/4 ถนนเลียบแม่น้ำาป่าสัก ตำาบลท่าเรือ อำาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13130

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเอกเซ็นเตอร์
80/72-73 หมู่ท่ี 11 ตำาบลบ้านเลน อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13160

ส�านักงานนาโนเครดิต โรจนะประตู E (อยุธยา)
111/3 หมู่ท่ี 9 ตำาบลคานหาม อำาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

พิจิตร

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ตะพานหิน (พิจิตร)
1 ถนนสันติพลาราม ตำาบลตะพานหิน อำาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พิจิตร
20/277 ถนนสระหลวง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีโสภณ 2 สามง่าม (พิจิตร)
354 หมู่ท่ี 13 ตำาบลสามง่าม อำาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

ส�านักงานนาโนเครดิต บางมูลนาก (พิจิตร)
44/41 ถนนประเทืองถ่ิน ตำาบลบางมูลนาก อำาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
66120

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3538 1971-2

0 3535 4194
0 3535 4235

0 3535 2553-4

0 3524 6400

0 3534 5666
0 3534 5668

0 3538 1971-2

0 3533 3779

0 3579 9113

0 5661 9709

0 5661 1251
0 5661 1253

0 3948 0258

0 5661 9755

0 3538 1972

0 3535 4380

0 3535 2554

0 3524 6401

0 3534 5667

0 3538 1972

-

-

0 5661 9708

0 5661 1252

-

-
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พิษณุโลก

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พรหมพิราม (พิษณุโลก)
508/1 หมู่ท่ี 1 ตำาบลวงฆ้อง อำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พิษณุโลก
371/8 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พิษณุโลก (ถนนมิตรภาพ)
298, 298/1 ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
65000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดราษฎร์ธรรมาภรณ์ (พิษณุโลก)
569/3 หมู่ท่ี 7 ตำาบลบางระกำา อำ าเภอบางระกำา จังหวัดพิษณุโลก 65140

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดวังทองสามัคคี (พิษณุโลก)
504/5 หมู่ท่ี 1 ตำาบลวังทอง อำาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

เพชรบูรณ์

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชนแดน (เพชรบูรณ์)
78 หมู่ท่ี 12 ตำาบลชนแดน อำาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บึงสามพัน (เพชรบูรณ์)
121/34 ตำาบลซับสมอทอด อำาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เพชรบูรณ์
112/3-4 ถนนสามัคคีชัย ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
67000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ศรีเทพ (เพชรบูรณ์)
140/8 หมู่ท่ี 5 ตำาบลสระกรวด อำาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หล่มสัก (เพชรบูรณ์)
124/24 ถนนคชเสนีย์ ตำาบลหล่มสัก อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

ส�านักงานนาโนเครดิต เขาค้อ (เพชรบูรณ์)
154/2 หมู่ท่ี 12 ตำาบลแคมป์สน อำาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280

ส�านักงานนาโนเครดิต ท่าพล (เพชรบูรณ์)
387 หมู่ท่ี 2 ตำาบลท่าพล อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250

ส�านักงานนาโนเครดิต วิเชียรบุรี (เพชรบูรณ์)
528/8 หมู่ท่ี 2 ตำาบลท่าโรง อำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130

ส�านักงานนาโนเครดิต หนองไผ่ (เพชรบูรณ์)
559/3 หมู่ท่ี 11 ตำาบลหนองไผ่ อำ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

0 5590 6580
0 5590 6579

0 5525 2804-5

0 5590 6626
0 5590 6625

0 5537 1900

0 5531 1991

0 5671 3386

0 5671 3396-7

0 5672 1219
0 5672 1419

0 5678 6420-1

0 5671 3340-1

0 5671 3303

0 5678 6449

0 5679 1046

0 5678 6456

0 5590 6579

0 5525 2803

0 5590 6625

-

-

0 5671 3387

0 5671 3397

0 5672 1243

0 5678 6421

0 5671 3341

-

-

-

-
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ส�านักงานนาโนเครดิต หล่มเก่า (เพชรบูรณ์)
25/1 หมู่ท่ี 6 ตำาบลหล่มเก่า อำาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120

ลพบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย โคกส�าโรง (ลพบุรี)
16 ถนนประชาวิถี ตำาบลโคกสำ าโรง อำาเภอโคกสำ าโรง จังหวัดลพบุรี 15120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พัฒนานิคม (ลพบุรี)
162/14 หมู่ท่ี 1 ตำาบลดีลัง อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ลพบุรี
43/3 หมู่ท่ี 4 ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ล�านารายณ์ (ลพบุรี)
110 หมู่ท่ี 6 ตำาบลลำานารายณ์ อำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

ส�านักงานนาโนเครดิต ท่าหลวง (ลพบุรี)
85/1 หมู่ท่ี 9 ตำาบลท่าหลวง อำาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230

ส�านักงานนาโนเครดิต พรหมมาสตร์ (ลพบุรี)
114/1 หมู่ท่ี 6 ตำาบลพรหมมาสตร์ อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

สมุทรสงคราม

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สมุทรสงคราม
130/2 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง ตำาบลแม่กลอง อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

สระบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย มวกเหล็ก (สระบุรี)
168/25 หมู่ท่ี 3 ตำาบลมวกเหล็ก อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สระบุรี
173/39 ถนนสุดบรรทัด ตำาบลปากเพรียว อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
18000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หนองแค (สระบุรี)
93/14 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำาบลหนองแค อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

ส�านักงานนาโนเครดิต การเคหะ (สระบุรี)
2/11 ถนนเทศบาล 5 ตำาบลปากเพรียว อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

ส�านักงานนาโนเครดิต แก่งคอย (สระบุรี)
36 หมู่ท่ี 6 ตำาบลตาลเด่ียว อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ส�านักงานนาโนเครดิต นิคมเหมราช (สระบุรี)
119/8 หมู่ท่ี 7 ตำาบลหนองปลาหมอ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 16.00 น.

0 5678 6432

0 3677 6815

0 3677 6848

0 3677 6642-3

0 3677 6927-8

0 3677 6373

0 3642 1335

0 3475 6770
0 3475 6772

0 3634 0470

0 3622 0861-2

0 3634 0469

0 3622 0861-2

0 3622 0861-2

0 3629 8145

-

0 3677 6814

0 3677 6847

0 3642 1992

0 3677 6928

-

-

0 3475 6771

0 3634 0471

0 3622 0863

0 3634 0468

0 3622 0863

0 3622 0863

-
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ส�านักงานนาโนเครดิต วิหารแดง (สระบุรี)
67/6 หมู่ท่ี 10 ตำาบลหนองสรวง อำาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150

สิงห์บุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สิงห์บุรี
154/165 ตำาบลบางพุทรา อำาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

สุโขทัย

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สวรรคโลก (สุโขทัย)
92/9 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำาบลเมืองสวรรคโลก อำาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
64110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สุโขทัย
19/1 ถนนสิงหวัฒน์ ตำาบลธานี อำาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

ส�านักงานนาโนเครดิต กงไกรลาศ (สุโขทัย)
9/6 หมู่ท่ี 1 ตำาบลบ้านกร่าง อำาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

ส�านักงานนาโนเครดิต ทุ่งเสล่ียม (สุโขทัย)
168/2 หมู่ท่ี 8 ตำาบลทุ่งเสล่ียม อำาเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 64150

ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านด่านลานหอย (สุโขทัย)
190/25 หมู่ท่ี 4 ตำาบลลานหอย อำาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140

ส�านักงานนาโนเครดิต ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย)
436/6 หมู่ท่ี 2 ตำาบลหาดเส้ียว อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130

สุพรรณบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ดอนเจดีย์ (สุพรรณบุรี)
999/110 หมู่ท่ี 5 ตำาบลดอนเจดีย์ อำ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ด่านช้าง (สุพรรณบุรี)
280/5-6 หมู่ท่ี 1 ตำาบลด่านช้าง อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เดิมบางนางบวช (สุพรรณบุรี)
26/11 หมู่ท่ี 5 ตำาบลเขาพระ อำาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สองพ่ีน้อง (สุพรรณบุรี)
90/15 ถนนบางล่ี-หนองวัลย์เปรียง ตำาบลสองพ่ีน้อง อำาเภอสองพ่ีน้อง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สุพรรณบุรี
56/2 ถนนเณรแก้ว ตำาบลท่าพ่ีเล้ียง อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
72000

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3620 0861

0 3651 0348
0 3651 0350

0 5564 3191

0 5561 5658-9

0 5561 5690

0 5561 5623

0 5561 5681

0 5567 2220

0 3552 8513

0 3552 8668
0 3552 8667

0 3552 8653-4

0 3552 8424-5

0 3544 6548-9

-

0 3651 0349

0 5564 3192

0 5561 5659

-

-

-

-

0 3552 8514

0 3552 8667

0 3552 8654

0 3552 8425

0 3552 3200
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สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อู่ทอง (สุพรรณบุรี)
732 หมู่ท่ี 6 ตำาบลอู่ทอง อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเขต (สุพรรณบุรี)
302 หมู่ท่ี 3 ตำาบลจรเข้สามพัน อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 71170 

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดแม่จู (สุพรรณบุรี)
705 หมู่ท่ี 2 ตำาบลสามชุก อำาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

ส�านักงานนาโนเครดิต ท่าเสด็จ (สุพรรณบุรี)
379/4 หมู่ท่ี 3 ตำาบลสระแก้ว อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230

ส�านักงานนาโนเครดิต ทุ่งคอก (สุพรรณบุรี)
684 หมู่ท่ี 10 ตำาบลทุ่งคอก อำาเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190

ส�านักงานนาโนเครดิต ศรีประจันต์ (สุพรรณบุรี)
57/1 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบ้านกร่าง อำาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140

อ่างทอง

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อ่างทอง
49/9 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ตำาบลย่านซ่ือ อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
14000

อุทัยธานี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อุทัยธานี
166/4 ถนนเติบศิริ ตำาบลอุทัยใหม่ อำ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

ส�านักงานนาโนเครดิต หนองฉาง (อุทัยธานี)
9/28 หมู่ท่ี 5 ตำาบลหนองฉาง อำาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธ์ุ

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กาฬสินธ์ุ
18/12 ถนนทุ่งศรีเมือง ตำาบลกาฬสินธ์ุ อำ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
46000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กุฉินารายณ์ (กาฬสินธ์ุ)
465/3 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบัวขาว อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สมเด็จ (กาฬสินธ์ุ)
416/7 หมู่ท่ี 2 ตำาบลสมเด็จ อำาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46150

ส�านักงานนาโนเครดิต เขาวง (กาฬสินธ์ุ)
136 หมู่ท่ี 18 ตำาบลคุ้มเก่า อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46160

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3552 4072

0 3454 0208

0 3552 8513

0 3552 8613

0 3544 0516

0 3552 8670

0 3561 2050
0 3561 2052

0 5651 0697-8

0 5651 0690

0 4381 1351
0 4381 1358

0 4384 0491-2

0 4384 0245-6

0 4384 0486

0 3552 4073

-

0 3552 8514

-

-

-

0 3561 2051

0 5651 0698

-

0 4381 1356

0 4384 0492

0 4384 0246

-
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ส�านักงานนาโนเครดิต ยางตลาด (กาฬสินธ์ุ)
448 หมู่ท่ี 1 ตำาบลยางตลาด อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46120

ขอนแก่น

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กระนวน (ขอนแก่น)
49/5 หมู่ท่ี 7 ตำาบลหนองโก อำาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ขอนแก่น
150/13-14 หมู่ท่ี 7 ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชุมแพ (ขอนแก่น)
92/5 หมู่ท่ี 15 ตำาบลชุมแพ อำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ถนนกสิกรทุ่งสร้าง (ขอนแก่น)
279/27 หมู่ท่ี 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 40000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย น�้าพอง (ขอนแก่น)
562 หมู่ท่ี 10 ถนนราษฎร์บำารุง ตำาบลหนองกุง อำาเภอน้ำ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
40140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บ้านไผ่ (ขอนแก่น)
451/17 หมู่ท่ี 1 ถนนมนตรี ตำาบลในเมือง อำาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พล (ขอนแก่น)
127/1 ถนนมิตรภาพ ตำาบลเมืองพล อำาเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หนองเรือ (ขอนแก่น)
231 หมู่ท่ี 1 ตำาบลหนองเรือ อำาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

ส�านักงานนาโนเครดิต เขาสวนกวาง (ขอนแก่น)
454 หมู่ท่ี 11 ตำาบลคำาม่วง อำาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดประตูน�้า (ขอนแก่น)
456 ถนนมิตรภาพ ตำาบลเมืองเก่า อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านทุ่ม (ขอนแก่น)
134/5 หมู่ท่ี 10 ตำาบลบ้านทุ่ม อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านหนองใหญ่ (ขอนแก่น)
12/63 หมู่ท่ี 6 ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ส�านักงานนาโนเครดิต ภูเวียง (ขอนแก่น) 
124/2 หมู่ท่ี 3 ตำาบลภูเวียง อำาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

ส�านักงานนาโนเครดิต มัญจาคีรี (ขอนแก่น) 
33 หมู่ท่ี 3 ตำาบลกุดเค้า อำาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4381 1351
0 4381 1358

0 4342 4735-6

0 4346 8808-9

0 4331 3099-102

0 4342 4370-1

0 4342 4724-5

0 4330 6236-7

0 4342 4398-9

0 4342 4750-1

0 4330 6696

0 4346 8808-9

0 4330 6089

0 4330 6810

0 4342 4747

0 4342 4737

0 4381 1356

0 4342 4736

0 4346 8810

0 4331 3096

0 4342 4372

0 4342 4725

0 4330 6237

0 4342 4399

0 4342 4751

-

0 4346 8810

-

-

-

-
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ชัยภูมิ

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย แก้งคร้อ (ชัยภูมิ)
456/3 หมู่ท่ี 9 ตำาบลช่องสามหมอ อำาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชัยภูมิ
293/63 ถนนยุติธรรม ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดคอนสาร (ชัยภูมิ)
238/26 หมู่ท่ี 8 ตำาบลคอนสาร อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180

ส�านักงานนาโนเครดิต ภูเขียว (ชัยภูมิ)
81/2 หมู่ท่ี 1 ตำาบลผักปัง อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

นครพนม

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครพนม
263 ถนนนิตโย ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นาแก (นครพนม)
600/4 หมู่ท่ี 8 ตำาบลนาแก อำาเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

ส�านักงานนาโนเครดิต ธาตุพนม (นครพนม)
247 หมู่ท่ี 13 ตำาบลธาตุพนม อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

นครราชสีมา

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ด่านขุนทด (นครราชสีมา)
767/9 หมู่ท่ี 2 ตำาบลด่านขุนทด อำาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ตลาดเซฟวัน
2/32 ซอยมิตรภาพ 15 ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครราชสีมา
1282/12 ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บัวใหญ่ (นครราชสีมา)
11/42 ถนนเทศบาล 4 ตำาบลบัวใหญ่ อำาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ปักธงชัย (นครราชสีมา)
260/2 หมู่ท่ี 12 ตำาบลเมืองปัก อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ปากช่อง (นครราชสีมา)
939/19 ถนนมิตรภาพ ตำาบลปากช่อง อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พิมาย (นครราชสีมา)
553/4 หมู่ท่ี 14 ตำาบลในเมือง อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
11.00 น. - 17.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 16.00 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.
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สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สีค้ิว (นครราชสีมา)
352 หมู่ท่ี 9 ตำาบลสีค้ิว อำาเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 30140

ส�านักงานนาโนเครดิต เฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา)
211 หมู่ท่ี 14 ตำาบลท่าช้าง อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดแม่สมบูรณ์ จอหอ (นครราชสีมา)
82 หมู่ท่ี 3 ตำาบลจอหอ อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

ส�านักงานนาโนเครดิต โนนสูง (พิมาย)
9/11 ซอยเทศบาล 1 ถนนเทศบาล ตำาบลโนนสูง อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
30160

ส�านักงานนาโนเครดิต สูงเนิน (นครราชสีมา)
187/1 หมู่ท่ี 11 ตำาบลสูงเนิน อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

ส�านักงานนาโนเครดิต หนองสาหร่าย (นครราชสีมา)
358/8 หมู่ท่ี 17 ตำาบลหนองสาหร่าย อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

ส�านักงานนาโนเครดิต หัวทะเล (นครราชสีมา)
296 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตำาบลหัวทะเล อำาเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 30000

บึงกาฬ

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บึงกาฬ
218/2 หมู่ท่ี 1 ตำาบลบึงกาฬ อำาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

ส�านักงานนาโนเครดิต เซกา (บึงกาฬ)
289/3 หมู่ท่ี 7 ตำาบลเซกา อำาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

บุรีรัมย์

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นางรอง (บุรีรัมย์)
214/7 ถนนประชาสันติสุข ตำาบลนางรอง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บุรีรัมย์
112 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ประโคนชัย (บุรีรัมย์)
465/1 หมู่ท่ี 2 ตำาบลประโคนชัย อำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

ส�านักงานนาโนเครดิต ปะค�า (บุรีรัมย์)
17 หมู่ท่ี 8 ตำาบลปะคำา อำ าเภอปะคำา จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

ส�านักงานนาโนเครดิต ละหานทราย (บุรีรัมย์)
34 หมู่ท่ี 1 ตำาบลละหานทราย อำาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
10.00 น. - 16.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี  
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.
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ส�านักงานนาโนเครดิต ล�าปลายมาศ (บุรีรัมย์)
771 หมู่ท่ี 9 ตำาบลลำาปลายมาศ อำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

ส�านักงานนาโนเครดิต สตึก (บุรีรัมย์)
344/67 หมู่ท่ี 1 ตำาบลนิคม อำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ส�านักงานนาโนเครดิต หนองก่ี (บุรีรัมย์)
19/4 หมู่ท่ี 2 ถนนส่ีสิงหา ตำาบลทุ่งกระเต็น อำาเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  31210

มหาสารคาม

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย โกสุมพิสัย (มหาสารคาม)
399/1 หมู่ท่ี 12 ตำาบลหัวขวาง อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พยัคฆภูมิพิสัย (มหาสารคาม)
30 หมู่ท่ี 1 ตำาบลปะหลาน อำาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย มหาสารคาม
157/2 ถนนถีนานนท์ ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
44000

ส�านักงานนาโนเครดิต เชียงยืน (มหาสารคาม)
8/8 หมู่ท่ี 3 ตำาบลเชียงยืน อำาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160

ส�านักงานนาโนเครดิต บรบือ (มหาสารคาม)
448/3 หมู่ท่ี 1 ตำาบลบรบือ อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

ส�านักงานนาโนเครดิต วาปีปทุม (มหาสารคาม)
454 หมู่ท่ี 3 ตำาบลหนองแสง อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120

มุกดาหาร

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย มุกดาหาร
89/8 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำาบลศรีบุญเรือง อำาเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร 49000

ยโสธร

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ยโสธร
361 ถนนวิทยะธำารงค์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

ส�านักงานนาโนเครดิต ค�าเข่ือนแก้ว (ยโสธร)
10/2 หมู่ท่ี 1 ตำาบลลุมพุก อำาเภอคำาเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

ส�านักงานนาโนเครดิต เลิงนกทา (ยโสธร)
590 หมู่ท่ี 13 ตำาบลสามแยก อำาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี  
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.30 น. - 16.00 น.
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ร้อยเอ็ด

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เกษตรวิสัย (ร้อยเอ็ด)
66 หมู่ท่ี 1 ตำาบลเกษตรวิสัย อำาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย โพนทอง (ร้อยเอ็ด)
176 หมู่ท่ี 1 ตำาบลแวง อำาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ร้อยเอ็ด
56/2 ถนนเทวาภิบาล ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สุวรรณภูมิ (ร้อยเอ็ด)
547/7 หมู่ท่ี 1 ตำาบลสระคู อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

ส�านักงานนาโนเครดิต จตุรพักตรพิมาน (ร้อยเอ็ด)
447/1 หมู่ท่ี 1 ตำาบลหัวช้าง อำาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180

ส�านักงานนาโนเครดิต โพธ์ิชัย (ร้อยเอ็ด)
104 หมู่ท่ี 17 ตำาบลขามเป้ีย อำาเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

ส�านักงานนาโนเครดิต เสลภูมิ (ร้อยเอ็ด)
100 หมู่ท่ี 1 ตำาบลขวัญเมือง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

ส�านักงานนาโนเครดิต หนองพอก (ร้อยเอ็ด)
14 หมู่ท่ี 8 ตำาบลหนองพอก อำาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210

ส�านักงานนาโนเครดิต อาจสามารถ (ร้อยเอ็ด)
2/8 หมู่ท่ี 1 ตำาบลอาจสามารถ อำาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

เลย

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เลย
83/2 ถนนเจริญรัฐ ตำาบลกุดป่อง อำาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

ส�านักงานนาโนเครดิต เชียงคาน (เลย)
68/1 หมู่ท่ี 2 ตำาบลเชียงคาน อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

ส�านักงานนาโนเครดิต วังสะพุง (เลย)
531/2 หมู่ท่ี 9 ตำาบลวังสะพุง อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

ศรีสะเกษ

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กันทรลักษ์ (ศรีสะเกษ)
62/1 หมู่ท่ี 2 ตำาบลน้ำาอ้อม อำาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)
637/2 หมู่ท่ี 6 ตำาบลห้วยเหนือ อำาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6484
0 4355 6483

0 4355 6435-6
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0 4351 8237
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0 4351 8237

0 4350 1679

0 4355 6434

0 4281 5476-7

0 4281 0588

0 4281 0401
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0 4582 6562-3

0 4355 6483

0 4355 6436

0 4351 8236
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-
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-

-
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-

-
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0 4582 6563
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สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ราษีไศล (ศรีสะเกษ)
34/9 หมู่ท่ี 2 ถนนรัฐประชา ตำาบลเมืองคง อำาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
33160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ศรีสะเกษ
983/69 ถนนกวงเฮง ตำาบลเมืองใต้ อำ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
33000

ส�านักงานนาโนเครดิต กันทรารมย์ (ศรีสะเกษ)
74/16 หมู่ท่ี 13 ตำาบลดูน อำาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

ส�านักงานนาโนเครดิต ขุนหาญ (ศรีสะเกษ)
25 หมู่ท่ี 12 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำาบลสิ อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150

สกลนคร

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ค�าตากล้า (สกลนคร)
153/1 หมู่ท่ี 11 ตำาบลคำาตากล้า อำาเภอคำาตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พังโคน (สกลนคร)
56/12 หมู่ท่ี 1 ตำาบลพังโคน อำาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย วานรนิวาส (สกลนคร)
218 หมู่ท่ี 9 ตำาบลคอนสวรรค์ อำาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สกลนคร
218/23 ถนนรัฐพัฒนา ตำาบลธาตุเชิงชุม อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
47000

ส�านักงานนาโนเครดิต สว่างแดนดิน (สกลนคร)
651 หมู่ท่ี 1 ตำาบลสว่างแดนดิน อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

ส�านักงานนาโนเครดิต อากาศอ�านวย (สกลนคร)
24/6 หมู่ท่ี 18 ถนนไทยพาณิชย์ ตำาบลอากาศ อำาเภออากาศอำานวย  
จังหวัดสกลนคร 47170

สุรินทร์

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ท่าตูม (สุรินทร์)
374 หมู่ท่ี 9 ตำาบลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สุรินทร์
142/4 ถนนสนิทนิคมรัฐ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ส�านักงานนาโนเครดิต จอมพระ (สุรินทร์)
365/3 หมู่ท่ี 4 ตำาบลจอมพระ อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180

ส�านักงานนาโนเครดิต ปราสาท (สุรินทร์)
311/14 หมู่ท่ี 2 ตำาบลกังแอน อำาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09:30 น. - 16:00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.
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ส�านักงานนาโนเครดิต รัตนบุรี (สุรินทร์)
71 หมู่ท่ี 8 ตำาบลรัตนบุรี อำ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130

ส�านักงานนาโนเครดิต ศีขรภูมิ (สุรินทร์)
137-138 หมู่ท่ี 2 ตำาบลระแงง อำาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

หนองคาย

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ท่าบ่อ (หนองคาย)
367/3 หมู่ท่ี 5 ตำาบลท่าบ่อ อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย โพนพิสัย (หนองคาย)
576/1 หมู่ท่ี 1 ตำาบลจุมพล อำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หนองคาย
148/34 หมู่ท่ี 3 ตำาบลมีชัย อำาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

ส�านักงานนาโนเครดิต เฝ้าไร่ (หนองคาย)
525 หมู่ท่ี 2 ตำาบลเฝ้าไร่ อำ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120

ส�านักงานนาโนเครดิต ศรีเชียงใหม่ (หนองคาย)
90/5 หมู่ท่ี 14 ตำาบลพานพร้าว อำาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130

หนองบัวล�าภู 

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หนองบัวล�าภู
102/1 หมู่ท่ี 10 ถนนอุดรธานี-เลย ตำาบลลำาภู อำ าเภอเมืองหนองบัวลำาภู  
จังหวัดหนองบัวลำาภู 39000

ส�านักงานนาโนเครดิต นากลาง (หนองบัวล�าภู)
133/1 หมู่ท่ี 16 ตำาบลนากลาง อำาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำาภู 39170

อ�านาจเจริญ

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อ�านาจเจริญ
560/2 หมู่ท่ี 13 ตำาบลบุ่ง อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ 37000

อุดรธานี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บ้านดุง (อุดรธานี)
103/2 หมู่ท่ี 6 ตรอกประดู่ ซอยงามสง่า ตำาบลศรีสุทโธ อำาเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี 41190

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บ้านถ่อน (อุดรธานี)
446/2 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบ้านเล่ือม อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย วังสามหมอ (อุดรธานี)
563/2 หมู่ท่ี 2 ตำาบลวังสามหมอ อำาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 16.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.
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สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อุดรธานี
213 ถนนอุดรดุษฎี ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อุดร (บ้านจ่ัน)
844/4 ถนนทหาร (ดงวัด) ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
41000

ส�านักงานนาโนเครดิต กุมภวาปี (อุดรธานี)
396/1 หมู่ท่ี 13 ถนนแชแล ตำาบลกุมภวาปี อำาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านผือ (อุดรธานี)
71/1 หมู่ท่ี 10 ตำาบลบ้านผือ อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

ส�านักงานนาโนเครดิต หนองหาน (อุดรธานี)
19/5 หมู่ท่ี 6 ตำาบลหนองหาน อำาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

อุบลราชธานี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เดชอุดม (อุบลราชธานี)
904 หมู่ท่ี 24 ตำาบลเมืองเดช อำาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พิบูลมังสาหาร (อุบลราชธานี)
60/4 ถนนพิบูล ตำาบลพิบูล อำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย วารินช�าราบ (อุบลราชธานี)
102/6 ถนนสถลมาร์ค ตำาบลวารินชำาราบ อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
34190

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อุบลราชธานี
234/1 หมู่ท่ี 18 ตำาบลขามใหญ่ อำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
34000

ส�านักงานนาโนเครดิต เข่ืองใน (อุบลราชธานี)
693/5 หมู่ท่ี 4 ตำาบลเข่ืองใน อำาเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

ส�านักงานนาโนเครดิต ม่วงสามสิบ (อุบลราชธานี)
186/2 หมู่ท่ี 1 ตำาบลม่วงสามสิบ อำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140

ภาคตะวันออก
จันทบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย จันทบุรี
87/2 ถนนมหาราช ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พลับพลา (จันทบุรี)
90/5 หมู่ท่ี 11 ตำาบลพลับพลา อำาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ห้วยสะท้อน (จันทบุรี)
247 หมู่ท่ี 3 ตำาบลทุ่งเบญจา อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 16.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ อังคาร พุธ
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4224 2555
0 4224 1347-8

0 4221 1657
0 4221 1659

0 4221 1657
0 4221 1659

0 4221 7309

0 4221 7362

0 4525 1713

0 4542 9469
0 4542 9463

0 4521 0885

0 4531 4421-2

0 4542 9491

0 4542 9490

0 3932 1578-9

0 3948 0290-1

0 3948 0637

0 4224 2504

0 4221 1658

0 4221 1658

-

-

0 4525 1724

0 4542 9463

0 4521 0884

0 4531 4423

-

-

0 3932 0809

0 3948 0291

0 3948 0638

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ

246 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ� ากัด (มหาชน)



ส�านักงานนาโนเครดิต ขลุง (จันทบุรี)
175/4 ถนนเทศบาลสาย 5 ตำาบลขลุง อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

ส�านักงานนาโนเครดิต ท่าใหม่ (จันทบุรี)
26 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำาบลท่าใหม่ อำ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

ส�านักงานนาโนเครดิต โป่งน�้าร้อน (จันทบุรี)
249/3 หมู่ท่ี 1 ตำาบลทับไทร อำาเภอโป่งน้ำาร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140

ส�านักงานนาโนเครดิต สอยดาว (จันทบุรี)
600/16 หมู่ท่ี 1 ตำาบลปะตง อำาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

ฉะเชิงเทรา

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ฉะเชิงเทรา
560/3 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา)
1147/32 หมู่ท่ี 1 ตำาบลพนมสารคาม อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24120

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดบางน�้าเปร้ียว (ฉะเชิงเทรา)
140/16 หมู่ท่ี 5 ตำาบลโพรงอากาศ อำาเภอบางน้ำาเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดสดคลอง 16
20/30 หมู่ท่ี 18 ตำาบลดอนฉิมพลี อำาเภอบางน้ำาเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170

ส�านักงานนาโนเครดิต บางคล้า (ฉะเชิงเทรา)
124/11 หมู่ท่ี 1 ตำาบลท่าทองหลาง อำาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

ส�านักงานนาโนเครดิต บางวัว (ฉะเชิงเทรา)
1/210 หมู่ท่ี 14 ตำาบลบางวัว อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ส�านักงานนาโนเครดิต แปลงยาว (ฉะเชิงเทรา)
69/19 หมู่ท่ี 7 ตำาบลวังเย็น อำาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

ส�านักงานนาโนเครดิต สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
25/7 หมู่ท่ี 1 ตำาบลคลองอุดมชลจร อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000

ชลบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เจิมจอมพลศรีราชา (ชลบุรี)
196/1 ถนนเจิมจอมพล ตำาบลศรีราชา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชลบุรี
112/36 หมู่ท่ี 1 ถนนพระยาสัจจา ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
20000

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ อังคาร ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
10.00 น. - 16.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3948 0180

0 3948 0637-8

0 3948 0140

0 3948 0139

0 3851 2090-1

0 3808 8499

0 3808 8754

0 3808 6401

0 3855 4215

0 3855 4359

0 3855 4206

0 3808 8676

0 3811 9317-8

0 3828 6986-7

-

0 3948 0638

-

-

0 3851 2092

0 3808 8498

-

-

-

-

-

-

0 3811 9317

0 3828 6985

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ

247รายงานประจ� าปี 2564



สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ดอนหัวฬ่อ (ชลบุรี)
87/35 หมู่ท่ี 5 ตำาบลดอนหัวฬ่อ อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นิคมอมตะนคร (ชลบุรี)
422 หมู่ท่ี 5 ตำาบลคลองตำาหรุ อำ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เนินพลับหวาน (พัทยา)
42/230 หมู่ท่ี 5 ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บ้านบึง (ชลบุรี)
8 ถนนวิฑูรย์ดำาริ ตำาบลบ้านบึง อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พนัสนิคม (ชลบุรี)
25/5 ถนนจารุวร ตำาบลพนัสนิคม อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พัทยา
509/78 หมู่ท่ี 9 ถนนสุขุมวิท ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
20150

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พานทอง (ชลบุรี)
1/2 หมู่ท่ี 3 ตำาบลพานทอง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ศรีราชา
399/10 หมู่ท่ี 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
20110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สัตหีบ
426/1 หมู่ท่ี 2 ตำาบลสัตหีบ อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดทวีพร (ระยอง)
910 หมู่ท่ี 5 ตำาบลเขาคันทรง อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดบางพระ (ชลบุรี)
54/4 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบางพระ อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดวัดหนองเกตุน้อย (พัทยา)
36/11 หมู่ท่ี 6 ตำาบลหนองปลาไหล อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ส�านักงานนาโนเครดิต นาจอมเทียน (พัทยา)
3/4 หมู่ท่ี 1 ตำาบลนาจอมเทียน อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

ส�านักงานนาโนเครดิต บ่อทอง (ชลบุรี)
99/161 หมู่ท่ี 1 ตำาบลบ่อทอง อำาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

ส�านักงานนาโนเครดิต บ่อวิน (ชลบุรี)
271/364 หมู่ท่ี 3 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

0 3819 5015

0 3807 9208

0 3819 6522

0 3819 9667-8

0 3819 9162-3

0 3841 0234-5

0 3819 8515

0 3848 1003-4

0 3843 9192-3

0 3802 5979-80

0 3811 1608

0 3841 0234-5

0 3818 2460

0 3819 8577

0 3811 0905

0 3819 5014

-

0 3819 6523

0 3819 9668

0 3819 9163

0 3841 0238

0 3819 8516

0 3848 1005

0 3843 9194

0 3802 5978

-

0 3841 0238

-

-

-

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ
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ส�านักงานนาโนเครดิต บางแสน (ชลบุรี)
6/50 ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
20130

ส�านักงานนาโนเครดิต หนองชาก (ชลบุรี)
1/19 หมู่ท่ี 3 ตำาบลหนองชาก อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

ส�านักงานนาโนเครดิต แหลมฉบัง (ชลบุรี)
115/19 หมู่ท่ี 10 ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ตราด

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ตราด
14 ถนนเทอดจรัส ตำาบลบางพระ อำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

ส�านักงานนาโนเครดิต แสนตุ้ง (ตราด)
426/7 หมู่ท่ี 1 ตำาบลแสนตุ้ง อำาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150

ปราจีนบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี)
521/11 หมู่ท่ี 17 ตำาบลเมืองเก่า อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ปราจีนบุรี
64/20 ถนนปราจีนตคาม ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
25000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ศรีมหาโพธิ
633/28 หมู่ท่ี 10 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

ส�านักงานนาโนเครดิต ประจันตคาม (ปราจีนบุรี)
47/5 หมู่ท่ี 2 ตำาบลประจันตคาม อำาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

ระยอง

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นิคมพัฒนา (ระยอง)
239/22 หมู่ท่ี 1 ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บ้านฉาง (ระยอง)
50/15 หมู่ท่ี 5 ตำาบลบ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บ้านเพ (ระยอง)
207/5 หมู่ท่ี 2 ตำาบลเพ อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย มาบตาพุด (ระยอง)
49/16 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเนินพระ อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ระยอง
144/49 ถนนสุขุมวิท ตำาบลท่าประดู่ อำ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

จันทร์ อังคาร ศุกร์
10.00 น. - 16.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3811 1455

0 3848 5030

0 3818 2503

0 3951 0215-6

0 3951 3413

0 3721 0606
0 3721 0605

0 3721 1990
0 3721 1992

0 3748 0949-50

0 3721 0922

0 3802 9175-6

0 3801 7669

0 3801 6539

0 3368 3381-2

0 3862 2900-2

-

-

-

0 3951 0216

-

0 3721 0605

0 3721 1991

0 3748 0948

-

0 3802 9176

0 3801 7668

0 3801 6546

0 3368 3382

0 3862 2904
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สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ระยอง-แกลง
99/9 ถนนสุขุมวิท ตำาบลทางเกวียน อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ระยอง-ปลวกแดง
499/3 หมู่ท่ี 5 ตำาบลปลวกแดง อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สะพานส่ี (ระยอง)
124/19 หมู่ท่ี 6 ตำาบลมาบยางพร อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดนิคมซอย 13 (ระยอง)
260 หมู่ท่ี 2 ตำาบลมะขามคู่ ก่ิงอำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ระยอง)
88/14-15 ถนนเนินพยอม ตำาบลมาบตาพุด อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
21150

ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านค่าย (ระยอง)
130/5 หมู่ท่ี 2 ถนนเทศบาล 2 ตำาบลบ้านค่าย อำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

สระแก้ว

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สระแก้ว
70/1 ถนนสุวรรณศร ตำาบลสระแก้ว อำาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย อรัญประเทศ
200/5 หมู่ท่ี 2 ถนนธนะวิถี ตำาบลบ้านใหม่หนองไทร อำาเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว 27120

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดสดวิไลรุ่งเจริญ (สระแก้ว)
1110/35 หมู่ท่ี 10 ตำาบลวัฒนานคร อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

ส�านักงานนาโนเครดิต วังน�้าเย็น (สระแก้ว)
96/7 หมู่ท่ี 1 ตำาบลวังน้ำาเย็น อำาเภอวังน้ำาเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กาญจนบุรี
250/2 ถนนแสงชูโต ตำาบลบ้านเหนือ อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
71000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ท่าม่วง (กาญจนบุรี)
751/3 หมู่ท่ี 2 ตำาบลท่าม่วง อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ท่ามะกา (กาญจนบุรี)
269/7 ถนนแสงชูโต ตำาบลท่าเรือ อำาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ลาดหญ้า (กาญจนบุรี)
140/8 หมู่ท่ี 1 ตำาบลลาดหญ้า อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ อังคาร พุธ
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ อังคาร พุธ
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 17.30 น.

0 3867 7123
0 3867 7102

0 3802 5979-80

0 3819 8475-6

0 3801 8940

0 3862 2900-2

0 3801 6238

0 3742 1890
0 3742 1896

0 3724 7517-8

0 3724 7233

0 3755 0566

0 3451 5234
0 3451 5317

0 3461 1484-5

0 3454 0451

0 3454 0206-7

0 3867 7101

0 3802 5978

0 3819 8476

-

0 3862 2904

-

0 3742 1894

0 3723 1572

-

-

0 3451 5318

0 3461 1485

0 3454 0452

0 3454 0207
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ส�านักงานนาโนเครดิต พนมทวน (กาญจนบุรี)
5 หมู่ท่ี 2 ตำาบลพนมทวน อำาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

ส�านักงานนาโนเครดิต ลูกแก (กาญจนบุรี)
20 หมู่ท่ี 6 ตำาบลดอนขม้ิน อำาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

ส�านักงานนาโนเครดิต หนองตากยา (กาญจนบุรี)
259/2 หมู่ท่ี 12 ตำาบลหนองตากยา อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

ตาก

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ตาก
399/2 ถนนมหาดไทยบำารุง ตำาบลระแหง อำาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย แม่สอด
64/1 ถนนประสาทวิถี ตำาบลแม่สอด อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ส�านักงานนาโนเครดิต พบพระ (ตาก)
22/6 หมู่ท่ี 15 ตำาบลช่องแคบ อำาเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160

ประจวบคีรีขันธ์

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กุยบุรี (ประจวบคีรีขันธ์)
235/44 หมู่ท่ี 1 ตำาบลกุยบุรี อำ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บางสะพาน
87/12 หมู่ท่ี 1 ตำาบลกำาเนิดนพคุณ อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ประจวบคีรีขันธ์
179 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำาบลประจวบคีรีขันธ์ อำ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ปราณบุรี
73/15 หมู่ท่ี 4 ตำาบลเขาน้อย อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หัวหิน
11/194 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหัวหิน อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ส�านักงานนาโนเครดิต บางสะพานน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)
13/2 หมู่ท่ี 4 ตำาบลบางสะพาน อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77170

ส�านักงานนาโนเครดิต ปากน�้าปราณ (ประจวบคีรีขันธ์)
511/52 หมู่ท่ี 2 ตำาบลปากน้ำาปราณ อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ส�านักงานนาโนเครดิต สามร้อยยอด (ประจวบคีรีขันธ์)
457/9 หมู่ท่ี 3 ตำาบลไร่เก่า ก่ิงอำาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ อังคาร พุธ
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30

จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3451 0479

0 3456 6002

0 3454 0434

0 5551 2210-1

0 5553 3673-4

0 5550 8500

0 3264 6580-1

0 3269 1176-7

0 3260 3464
0 3260 3466

0 3262 1502-3

0 3251 1657-8

0 3264 6559

0 3251 0357

0 3251 0849

-

-

-

0 5551 2212

0 5553 3675

-

0 3264 6581

0 3269 1178

0 3260 3465

0 3262 1504

0 3251 1659

-

-

-
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เพชรบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชะอ�า
388/23 ถนนเพชรเกษม ตำาบลชะอำา อำ าเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 76120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ท่ายาง (เพชรบุรี)
286/1 หมู่ท่ี 1 ตำาบลท่ายาง อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เพชรบุรี
15 ถนนสุรินทร์ฤาไชย ตำาบลท่าราบ อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด (เพชรบุรี)
91 หมู่ท่ี 7 ตำาบลบ้านลาด อำาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านแหลม (เพชรบุรี)
137/3 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบ้านแหลม อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

ราชบุรี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชัฏป่าหวาย (ราชบุรี)
128/13 หมู่ท่ี 1 ตำาบลท่าเคย อำาเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 70180

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ด�าเนินสะดวก (ราชบุรี)
277/4 หมู่ท่ี 8 ตำาบลดำาเนินสะดวก อำาเภอดำาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย บ้านโป่ง (ราชบุรี)
5/2 ถนนแสงชูโต ตำาบลบ้านโป่ง อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ปากท่อ (ราชบุรี)
562/22 หมู่ท่ี 1 ตำาบลปากท่อ อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย โพธาราม (ราชบุรี)
99/3 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ตำาบลโพธาราม อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
70120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ราชบุรี
286/34 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หนองโพ (ราชบุรี)
202/5 หมู่ท่ี 9 ตำาบลหนองโพ อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ส�านักงานนาโนเครดิต เขางู (ราชบุรี)
19/5 หมู่ท่ี 1 ตำาบลเกาะพลับพลา อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

ส�านักงานนาโนเครดิต เขาช่องพราน (ราชบุรี)
164 หมู่ท่ี 6 ตำาบลนางแก้ว อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ส�านักงานนาโนเครดิต จอมบึง (ราชบุรี)
297 หมู่ท่ี 3 ตำาบลจอมบึง อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.30 น.

วันจันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

วันจันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.30 น. - 15.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.30 น. - 17.00 น.

0 3247 2773-4

0 3247 3473

0 3240 1756-7

0 3270 6506

0 3240 1756-7

0 3272 0608-9

0 3272 0391

0 3222 2680
0 3222 2682

0 3227 0441-2

0 3272 0358-9

0 3232 1225-6

0 3272 0628-9

0 3272 0576

0 3272 0606

0 3272 0633

0 3247 2775

0 3247 3474

0 3240 1758

-

0 3240 1758

0 3272 0609

0 3272 0392

0 3222 2681

0 3227 0442

0 3272 0359

0 3232 1227

0 3272 0628

-

-

-
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ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านไร่ (ราชบุรี)
35/3 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบ้านไร่ อำ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

ส�านักงานนาโนเครดิต ห้วยกระบอก (ราชบุรี)
361/49 หมู่ท่ี 9 ตำาบลกรับใหญ่ อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190

ภาคใต้

กระบ่ี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กระบ่ี
238/11 ถนนมหาราช ตำาบลปากน้ำา อำ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เขาพนม (กระบ่ี)
59/1 หมู่ท่ี 5 ถนนเขาพนม-ทุ่งใหญ่ ตำาบลเขาพนม อำาเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 
81140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย คลองท่อม (กระบ่ี)
100/1 หมู่ท่ี 2 ตำาบลคลองท่อมใต้ อำ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี 81120

ส�านักงานนาโนเครดิต เหนือคลอง (กระบ่ี)
20 หมู่ท่ี 2 ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด ตำาบลเหนือคลอง อำาเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี 81130

ส�านักงานนาโนเครดิต อ่าวนาง (กระบ่ี)
696 หมู่ท่ี 1 ตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

ส�านักงานนาโนเครดิต อ่าวลึก (กระบ่ี)
117/1 หมู่ท่ี 2 ตำาบลอ่าวลึกเหนือ อำาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี 81110

ชุมพร

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ชุมพร
64/2 หมู่ท่ี 11 ตำาบลวังไผ่ อำ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ท่าแซะ (ชุมพร)
270/2 หมู่ท่ี 6 ถนนเพชรเกษม-ท่าแซะ ฝ่ังซ้าย ตำาบลท่าแซะ อำาเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 86140

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ละแม (ชุมพร)
186/54 หมู่ท่ี 7 ตำาบลละแม อำาเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สวี (ชุมพร)
24/3 หมู่ท่ี 5 ตำาบลนาโพธ์ิ อำ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หลังสวน (ชุมพร)
6/20 ถนนหมู่บ้านอวยชัย ตำาบลขันเงิน อำาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

ส�านักงานนาโนเครดิต ส่ีแยกปฐมพร (ชุมพร)
34/19 หมู่ท่ี 9 ตำาบลวังไผ่ อำ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 17.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ อังคาร พุธ
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ อังคาร ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3272 0640

0 3272 0672-3

0 7562 0213-4

0 7565 6506

0 7565 6230
0 7565 6240

0 7565 6811

0 7565 6316

0 7565 6477

0 7751 0815-6

0 7761 3669

0 7751 0793-4

0 7763 0200

0 7754 1232
0 7754 1244

0 7751 0229

-

0 3272 0673

0 7562 0215
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-

-

-
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-
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ตรัง

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ควนปริง (ตรัง)
103/274 หมู่ท่ี 6 ตำาบลควนปริง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ตรัง
59/45 ถนนห้วยยอด ตำาบลทับเท่ียง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ห้วยยอด (ตรัง)
186 หมู่ท่ี 3 ตำาบลเขากอบ อำาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ส�านักงานนาโนเครดิต คลองปาง (ตรัง)
165/1 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ตำาบลคลองปาง อำาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

ส�านักงานนาโนเครดิต ย่านตาขาว (ตรัง)
61 หมู่ท่ี 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำาบลย่านตาขาว อำาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
92140

นครศรีธรรมราช

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย จันดี (นครศรีธรรมราช)
450/1 หมู่ท่ี 3 ตำาบลจันดี อำาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ตลาดหัวอิฐ (นครศรีธรรมราช)
81/36 ถนนกะโรม ตำาบลโพธ์ิเสด็จ อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ท่าศาลา (นครศรีธรรมราช)
274/43 หมู่ท่ี 1 ตำาบลท่าศาลา อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ทุ่งสง
42/3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำาบลปากแพรก อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ทุ่งใหญ่ (นครศรีธรรมราช)
112/2 หมู่ท่ี 2 ถนนหลักช้าง ตำาบลท่ายาง อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80240

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย นครศรีธรรมราช
132/5 ถนนนคร-ปากพนัง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ร่อนพิบูลย์ (นครศรีธรรมราช)
241/2 หมู่ท่ี 9 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหินตก อำาเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สิชล (นครศรีธรรมราช)
148/3 หมู่ท่ี 1 ตำาบลสิชล อำาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

วันจันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี  
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.
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ส�านักงานนาโนเครดิต ขนอม (นครศรีธรรมราช)
194/2 หมู่ท่ี 1 ตำาบลขนอม อำาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดรวมพืชผล (นครศรีธรรมราช)
2/29 หมู่ท่ี 1 ถนนกะโรม ตำาบลโพธ์ิเสด็จ อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ส�านักงานนาโนเครดิต ปากพนัง (นครศรีธรรมราช)
160 ถนนชายน้ำา ตำาบลปากพนัง อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

ส�านักงานนาโนเครดิต พรหมคีรี (นครศรีธรรมราช)
246/16 หมู่ท่ี 1 ตำาบลพรหมโลก อำาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

ส�านักงานนาโนเครดิต ลานสกา (นครศรีธรรมราช)
203/3 หมู่ท่ี 4 ตำาบลท่าดี อำ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230

พังงา

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ตะก่ัวป่า (พังงา)
6/51 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบางนายสี อำาเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พังงา
202/1 ถนนเพชรเกษม ตำาบลท้ายช้าง อำาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

ส�านักงานนาโนเครดิต เขาหลัก (พังงา)
65/3 หมู่ท่ี 5 ตำาบลคึกคัก อำาเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82190

พัทลุง

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย พัทลุง
230/4 หมู่ท่ี 2 ตำาบลเขาเจียก อำาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดสมพร (พัทลุง)
92/2 หมู่ท่ี 1 ตำาบลแม่ขรี อำ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

ภูเก็ต

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กะทู้ (ภูเก็ต)
59/13 หมู่ท่ี 4 ตำาบลกะทู้ อำ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ภูเก็ต
32/174 ถนนพูนผล ตำาบลตลาดเหนือ อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ส่ีแยกท่าเรือ (ภูเก็ต)
114/51 หมู่ท่ี 5 ตำาบลศรีสุนทร อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ห้าแยกฉลอง (ภูเก็ต)
26/152 หมู่ท่ี 9 ตำาบลฉลอง อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

จันทร์ อังคาร ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ ศุกร์
09.00 น. - 16.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.
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-

-

-

-

-
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-
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-
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ระนอง

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ระนอง
41/194 ถนนท่าเมือง ตำาบลเขานิเวศน์ อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

ส�านักงานนาโนเครดิต กระบุรี (ระนอง)
337 หมู่ท่ี 2 ตำาบลน้ำาจืด อำาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

สงขลา

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สงขลา
155 ถนนทะเลหลวง ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สะเดา (สงขลา)
42 ถนนรวมใจ ตำาบลสะเดา อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หาดใหญ่
26/22 ถนนราษฎร์ยินดี ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หาดใหญ่ใน (สงขลา)
1147 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดเบญจพร (สงขลา)
160/51 หมู่ท่ี 2 ตำาบลพะวง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีตรัง (หาดใหญ่)
315 ถนนทุ่งรี-โคกวัด ตำาบลคอหงส์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ส�านักงานนาโนเครดิต ทุ่งลุง (สงขลา)
160 ถนนกาญจนวนิช ตำาบลพะตง อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ส�านักงานนาโนเครดิต ปาดังเบซาร์ (สงขลา)
24 ถนนตลาดใหม่ ซอย 2 ตำาบลปาดังเบซาร์ อำ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240

ส�านักงานนาโนเครดิต รัตภูมิ (หาดใหญ่)
226 หมู่ท่ี 1 ตำาบลกำาแพงเพชร อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180

สตูล

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ละงู (สตูล)
484 หมู่ท่ี 4 ตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สตูล
30/12 ถนนสตูลธานี ตำาบลพิมาน อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

ส�านักงานนาโนเครดิต ควนโดน (สตูล)
215 หมู่ท่ี 8 ตำาบลควนสตอ อำาเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

วันจันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. -17.30 น.

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
08.30 น. - 17.30 น.

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

อังคาร พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พฤหัส ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7782 8392-3

0 7782 6985-6

0 7430 0840-1

0 7453 6230

0 7423 5345
0 7422 0803

0 7430 0230-1

0 7430 0210

0 7423 5345
0 7422 0803

0 7430 0229

0 7453 6586

0 7438 8450

0 7474 0240-1

0 7474 0631

0 7474 0749

0 7782 8394

0 7782 6985

0 7430 0842

0 7453 6231

0 7422 0804

0 7430 0231

-

0 7422 0804

-

-

-

0 7474 0241

0 7474 0632

-

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ
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สุราษฎร์ธานี

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย กาญจนดิษฐ์ (สุราษฎร์ธานี)
210/6 หมู่ท่ี 1 ตำาบลกะแดะ อำาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เกาะสมุย
11/6 หมู่ท่ี 1 ตำาบลแม่น้ำา อำ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ขุนทะเล (สุราษฎร์ธานี)
52/3 หมู่ท่ี 1 ตำาบลขุนทะเล อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย ไชยา (สุราษฎร์ธานี)
560/2 หมู่ท่ี 1 ตำาบลตลาดไชยา อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย เวียงสระ (สุราษฎร์ธานี)
468 หมู่ท่ี 4 ตำาบลบ้านส้อง อำาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย สุราษฎร์ธานี
159/27 ถนนศรีวิชัย ตำาบลมะขามเต้ีย อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

สาขาสินเช่ือเพ่ือรายย่อย หน้าทอน สมุย (สุราษฎร์ธานี)
226/19 หมู่ท่ี 3 ตำาบลอ่างทอง อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

ส�านักงานนาโนเครดิต เฉวง สมุย (สุราษฎร์ธานี)
184/27 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบ่อผุด อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 75120

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีท่าข้าม (สุราษฎร์ธานี)
37/18 ถนนจุลจอมเกล้า ตำาบลท่าข้าม อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ส�านักงานนาโนเครดิต ตลาดสดละไม สมุย (สุราษฎร์ธานี)
136/32 หมู่ท่ี 4 ตำาบลมะเร็ต อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

ส�านักงานนาโนเครดิต บ้านนาเดิม (สุราษฎร์ธานี)
316/8 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบ้านนา อำาเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์ 
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
09.00 น. - 17.30 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 
09.00 น. - 15.00 น.

0 7731 3832-3

0 7733 2807-8

0 7731 0603-4

0 7731 3800

0 7736 1045

0 7727 5678-9

0 7724 7310
0 7724 8652

0 7743 0353

0 7731 3884

0 7745 8111

0 7731 3685

0 7731 3833

0 7733 2806

0 7731 0604

0 7731 3801

0 7736 1046

0 7727 5680

0 7724 8652

-

-

-

-

ส�านักงานสาขา โทรสารโทรศัพท์วันเวลาท�าการ
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www.tcrbank.com

The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
123 Thai Life Insurance Bldg., Ratchadaphisek Rd.,
Din Daeng, Bangkok 10400 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

TEL : (662) 697 5300
FAX : (662) 642 3096


